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Um SVE num outro mundo

Não poderia nunca estar preparada para aterrar nesta terra chamada Marrocos. Por mais que 
pesquisasse, lesse, visse ou ouvisse (algo que na verdade nem fiz muito já que gosto destes 
inesperados choques e surpresas culturais) nada me poderia fazer entender este meu destino 
antes de o pisar e sentir realmente. Começou logo pelos céus. Pela moldura da janela tanta mas 
tanta terra sem gente, sem vestígios de nada, só cores: todos os tipos de castanho, vermelho, 
bege,  laranja, amarelo e verde, mesmo que este último fosse mais raro, aparecendo mais na 
proximidade das cidades.  Nunca pensei que Marrakech fosse tão grande, tão caótico e com tanta 
tanta gente, na verdade quando cheguei pensei: ‘Como é possível eu não ter percebido antes 
para que cidade vinha?’.  Surpreendeu-me muito  o  gigantesco desta  cidade,  em tudo:  motas, 
carros, bicicletas, burros, cavalos, mulas, pessoas... Foram quase dois meses de choque cultural. 
Transbordava-me a cabeça de tanta informação, doíam-me os olhos de tanto ver e a boca de 
tantos ‘uaus’  num caminho tão normal  como o de todos os dias.  Precisava mesmo muito de 
dormir, todos os dias o meu desejo era o de chegar a casa e fechar por umas horas a mente a 
tanta diferença e caos. Nas primeiras palavras à chegada fica para sempre uma: alucinante. Nos 
primeiros  dias  uma  adrenalina  constante  e  um  ritmo  frenético  acompanhado  de  muitas 
gargalhadas de surpresa. Ainda hoje, após 7 meses, sou surpreendida por este país e pessoas. 

A verdade é que como Fernando Pessoa (esse grande sábio que nunca erra) disse uma vez 
sobre Marrakech: ‘ Primeiro estranha-se, depois entranha-se ‘ . Quem vem por uma semana de 
visita fica nesse estado de frenesim ao segundo e adrenalina pura,  mas quem fica por  mais 
tempo perde-se nesse labirinto de medina, funde-se com os cheiros e sabores e entranha-se num 
viver tão bonito e tão diferente do que já alguma vez conhecemos. Aqui a palavra que melhor 
descreve este viver é comunidade, respeita-se o outro e aceita-se cada um como um nosso irmão 
ou irmã. A entreajuda e a generosidade é de coração para coração, de ser humano para ser 
humano. A pessoas olham-se nos olhos e estão por ali por perto sempre que for preciso ajudar, 
algo  que  há  muito  deixei  de  sentir  na  nossa  Europa.  Há  neste  país  muito  mas  muito  para 
aprender,  desde as coisas mais básicas como a deliciosa culinária  ou o típico chá de menta 
('whiskey  marroquino’)  a  outras  mais  profundas  como  uma  sensibilidade  gigante  pelas 
necessidades do outro  e uma habilidade  fantástica  de compreendê-las e  solucioná-las.  Pode 
parecer caótico num primeiro  olhar,  e na verdade é-o mesmo,  mas existe uma ordem dentro 
desse caos que acredito que se baseia no respeito entre pessoas e ainda hoje me fascina muito 
como funciona, existe um equilíbrio ali sempre no limite, balançando na corda bamba.
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Nunca me esquecerei  do meu primeiro olhar  na associação onde trabalho dentro do projecto 
SVE, Associação Al Kawtar. Entrei no atelier onde se encontravam todas as senhoras e todas 
sorriam felizes e calmas dando-nos as boas-vindas ao seu mundo tão diferente do nosso. Senti 
uma paz enorme naquele local e percebi mais 
tarde que existia ali uma família, com todos os 
picos  de  positivo  e  negativo  como  qualquer 
outra.  Senti-me  em  casa.  Surpreendeu-me 
muito  a  maneira  como lidavam com as  suas 
deficiências e a abertura e descontração com 
que falavam sobre elas a desconhecidas como 
nós logo nas primeiras abordagens. Dia após 
dia a confiança vai ganhando lugar e cada uma 
vai-nos dando um bocadinho mais de si, assim 
como nós tentamos  chegar  cada  vez mais  a 
cada uma delas. É um processo lento mas que 
lembrado  em  retrospectiva  é  mesmo  muito 
significativo.  Admiro  muito  estas  mulheres, 
assim como admiro  muito  este  povo que  me 
deu  uma  casa  do  outro  lado  do  oceano.  Se 
abrirmos todas  as portas  e  janelas  da nossa 
mente e coração aqui existe um lugar para nós, 
um  lar  onde  os  iguais  a  ti  te  respeitam,  te 
ajudam e  te  recebem como família  nas suas 
terras  e  casas.  Houve  um  momento  de 
transição  que  me  pertence  mas  que  foi  tão 
discreto, fundido entre o choque e o conforto, 
que me passou sem me aperceber. De um dia 
para  outro  (pelos  menos  na  minha  cabeça  é 
assim que fica registado) estava em casa.

Para mais informações acerca do Serviço Voluntário Europeu contacta:

GAIA Alentejo | Sara Serrão | Coordenadora SVE
Tel: +351 283 975 147 | saraserrao@gaia.org.pt

Facebook SVE GAIA Alentejo 
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/voluntariado/

www.juventude.pt
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