
Projecto “Wiñaypaq” :: Relato dos voluntários Eduarda Silva e Vitor Hugo Almeida.

O primeiro contacto 'a sério' com o SVE acontece na Formação à Partida. Apesar de já antes a 
Sara  Serrão  do  GAIA Alentejo  ter  proporcionado  toda  a  informação  e  apoio,  foi  aí  que  nos 
conhecemos um ao outro assim como a outros voluntários que também se preparavam para partir 
para diferentes países. Aí tomámos consciência da dimensão do nosso projecto quanto ao tempo, 
distância e curiosidade que suscitou. Após alguns contratempos que atrasaram a data de partida, 
seguimos para  o  Perú,  país  desconhecido  para  ambos.  Fizemos Porto-Madrid  de  comboio  e 
seguimos  de  avião  para  Cusco,  com  escala  em  Lima.  Fomos  recebidos  pelo  Promotor  da 
Associação Educativa Wiñaypaq, projecto para o qual nos voluntariámos pelo período de um ano.

Desde logo percebemos que Cusco é uma mistura de muita história e cultura, tradições vivas e 
muito turismo que lhe dá um gosto cosmopolita.  A viagem até Taray, o ‘pueblo’  onde iríamos 
viver, revelou-nos as montanhas sagradas que pudemos ver transformar-se ao longo deste ano.

Os primeiros tempos foram de adaptação à vida num pueblo que, alguns meses antes, havia 
sofrido um ‘huayco’ (derrocada/ inundação) que destruiu totalmente a infra-estrutura da Escola 
Intercultural  Wiñaypaq.  Chegámos  a  meio  do  processo  de  reconstrução  e  temos  vindo  a 
acompanhar  a  sua  finalização.  O  projecto  consiste  numa  escola  que  proporciona  educação 
gratuita às crianças das comunidades rurais desta zona do Vale Sagrado dos Incas. A educação 
é Bilingüe (Castelhano e Quechua) e prioriza a preservação da cultura Andina e a educação 
ambiental.
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A  nossa  colaboração  tem  consistido  na  produção  de  materiais  didácticos,  divulgação  da 
instituição, apoio em secretariado e e nas varias tarefas quotidianas. Realizamos vários trabalhos 
digitais  como  a  construção  do  website,  fotografia  e  realização  de  documentários.  Estes 
documentários temáticos pretendem ser uma ferramenta de sensibilização para a população local 
Quechua e para a população mundial. Um deles já faz parte de uma campanha nacional contra a 
legalização  do  cultivo  de  transgénicos  no  Perú,  incidindo  no  carácter  sagrado  do  Milho  nas 
regiões Andinas.  Um outro  incide sobre as raízes da cultura Andina tomando como ponto de 
partida a utilização ancestral da folha de Coca como instrumento de sobrevivência e de conexão 
com a Pachamama (Mãe Natureza).

Um ano permite conhecer um lugar e um povo no seu íntimo. Pudemos contemplar a Natureza 
com as suas varias faces vivendo a 3200m de altitude, vivenciando em simultâneo as tradições e 
práticas culturais de um povo único. O povo Andino recordou-nos que a Natureza (Pachamama) é 
uma mãe que nos protege e nutre e como tal deve ser vivida e respeitada de uma forma sagrada. 
Apesar de toda esta sabedoria continuar viva, percebe-se a influencia nefasta do processo de 
globalização cultural que se iniciou há mais de 500 anos atrás com a invasão dos saqueadores 
Europeus.

Tivemos  a  oportunidade  de  conhecer  muitas  pessoas  interessantes  e  de  fazer  amigos  na 
comunidade, e também pessoas de todo o mundo que visitam ou optaram por viver nesta região, 
atraídos pelo magnetismo único deste ponto do planeta.

Esta  experiência  revela-se  muito  enriquecedora  para  o  nosso  crescimento  pessoal.  Viver  e 
trabalhar  com  as  mesmas  pessoas  exige  uma  boa  gestão  emocional  e  de  personalidades, 
alargando a nossa perspectiva acerca de nós mesmos e dos outros. E é algo único sentir na 
prática que DAR é RECEBER: a palavra Quechua “AYNI” (reciprocidade/ entreajuda) representa 
um dos princípios essenciais  da cultura  Andina.  E tornou-se para nós a  melhor  definição  do 
espirito do Voluntariado…

Escrito em Junho de 2011

Para mais informações acerca do Serviço Voluntário Europeu contacta:

Centro de Convergência/ GAIA Alentejo
Centro Social da Aldeia das Amoreiras
Tel: +351 283 925 032
Email: alentejo@gaia.org.pt

www.centrodeconvergencia.org
www.gaia.org.pt

www.juventude.pt
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