
“SERVO DE TODOS,  
ESCRAVO DE NINGUEM  

E DE NADA” 
 

 E’ o lema que, na saída do  

Brasil (1987), deixei como preciosa 

herança a todos, principalmente aos  

mais fracos, aos marginalizados, 

aos oprimidos, aos “Sem Terra” e 

aos Sem Liberdade. 

 A Liberdade, a Igualdade, a 

Justiça, a Partilha dos bens deste 

mundo (que Deus quer confiar a to-

dos os seus filhos) são os valores 

necessários para construir um  

MUNDO MELHOR, MAIS JUSTO E 

FRATERNO. 

 Com muita saudade envio 

minhas saudações e votos para que 

o muito trabalho que estamos de-

senvolvendo no mundo da Educação 

possa dar sempre mais resultados 

bem satisfatórios nesta terra querida. 

“Precisa-se de pessoas que 

tenham os pés na terra e a cabeça nas estrelas. 

Capazes de sonhar, sem medo de seus sonhos. 

Tão idealistas que transformem seus sonhos em 

metas. 

Pessoas tão práticas que sejam capazes de tornar 

suas metas em realidade. 

Pessoas determinadas que nunca abram mão de 

construir seus destinos e arquitetar Suas vidas. 

Que não temam mudanças e saibam tirar proveito delas. 

Que tornem seu trabalho objeto de prazer e uma porção 

substancial de realização pessoal. 

Que percebam, na visão e na missão de seu trabalho, 

um forte impulso para sua própria motivação. 

Pessoas com dignidade, que se conduzam com 

coerência em seus discursos, atos, crenças e valores. 

Precisa-se de pessoas que questionem, não pela simples contestação, 

mas pela necessidade íntima de só aplicar as melhores ideias. 

Pessoas que mostrem sua face serena de parceiros 
legais, sem se mostrar superiores nem  inferiores, mas... 

Iguais. 

Precisa-se de pessoas ávidas por aprender e que se 

orgulhem de absorver o novo. 

Pessoas de coragem para abrir caminhos, enfrentar 
desafios, criar soluções, correr riscos calculados sem 

medo de errar. 

Precisa-se de pessoas que formem suas equipes e se 

integrem nelas. 

Que não tomem para si o poder, mas saibam compartilhá-lo. 

Pessoas que não se empolguem com o seu próprio 
brilho, mas com o brilho do resultado alcançado em 

conjunto. 

Precisa-se de pessoas que enxerguem as árvores  mas 
também prestem atenção na magia  da floresta: que 

tenham a percepção do todo e da parte. 

Seres humanos justos, que inspirem confiança e 
demonstrem segurança nos parceiros, estimulando-os, 

energizando-os, sem receio que lhe façam sombra e sim,  

orgulhando-se deles. 

Precisa-se de pessoas que criem em torno de si, um ambiente de 
entusiasmo, liberdade, responsabilidade, determinação, respeito e 

amizade. 

Precisa-se de gente que saiba administrar COISAS e liderar PESSOAS. 

PRECISA-SE URGENTEMENTE REPENSAR UM 

NOVO “SER” 

       (Autor Desconhecido) 

 

 

O nosso 
Caminho
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Contribuir com o desenvolvimento das 
crianças e adolescentes através da 
EDUCAÇÃO, sem que elas se distan-
ciem da sua família e da sua terra. 
Assim podemos resumir o nosso cami- 
nho, que vem sendo construído desde 
1977, quando Pe.Arnaldo Peternazzi 

“É preciso escolher um 
caminho que não tenha fim, 

mas, ainda assim,  
caminhar sempre na 

expectativa de encontrá-lo.” 
 

Geraldo Magela Amaral  

Tururu, fevereiro de 2013 Ano 2  Edição 1  

aadb 

Associazione Amici del Brasile onlus 

DIRETORIA  AADB BRASIL 

DIRETORIA  AADB ITÁLIA 

Pe. Arnaldo Peternazzi 

Esse caminho vem sendo construído, graças a contri-
buição de muitas  pessoas.  Algumas destas, já  não es- 
tão mais conosco, saíram para fazer outros caminhos. 
Novos estão chegando para continuar. Por isso precisa-
mos da contribuição de cada pessoa de  acordo com 
suas habilidades, formação e disponibilidade. Para to-
dos aqueles que vem para ajudar a fazer este caminho 
mais transitável, sejam BEM-VINDOS! 
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Tem  em média 300 alunos e 26 colaboradores locais, 
entre educadores, merendeiras e serviços gerais. 
Algumas desses colaboradores  são voluntários da 
própria  comunidade. 
A orientação didática/pedagógica e todos os custos são 
de responsabilidade da Associação Amigos do Brasil. 
 

Nestes últimos sete anos a Associação Amigos do Brasil, 
tem cada vez mais  se  aproximado  do sujeito alvo de 
sua ação, a quem considera verdadeiros protagonistas 
de sua história. Estar perto do sujeito, significa  
comprometer-se, “estar com” em diferentes situações. 
Essa aproximação possibilita detectar de forma mais 
clara as dificuldades, limitações e  o potencial de cada de 
um. Cuidar da formação, incluindo a educação como um 
desafio,  tem sido uma necessidade, principalmente para 
aquelas pessoas que escolheram como profissão “ser 
professor/educador.” Elevar o nível de aprendizado das 
crianças, exige que educadores estejam bem 
preparados, com  uma formação adequada para cada 
situação/dificuldade. Com essa preocupação, nasce: 
 

AÇÃO 03 - FORMAÇÃO DE EDUCADORES que é parte 
integrante do projeto maior da Associação Amigos do 
Brasil. 

A formação tem sido cada vez mais uma desafio  na vida 
das pessoas, principalmente de educadores,  uma vez 
que a   dinâmica da educação no Brasil, tem mudado  
muito nesses últimos 10 anos e assim tem  sido cada vez 
mais exigente. 
Por isso é necessário trabalhar a formação  do educador 
para que o mesmo esteja cada vez mais preparado. 
Embora o governo tenha  aumentado as possibilidades e 
ofertas de curso de terceiro grau, ainda existem muitos 
educadores na zona rural que  não estão na faculdade e  
mesmo os que já estão, não tem uma formação que 
corresponda a real necessidade dos alunos. E como a 
Associação Amigos do Brasil optou para que os 
educadores dessa ação fossem  da própria comunidade, 
esse desafio torna-se maior ainda, porque paralelo ao 
cuidado com a formação das crianças é necessário 
cuidar da formação dos educadores. Tal dificuldade tem 
sido superada internamente com a realização de: estudos 
de temas específicos, oficinas, planejamentos de 
conteúdos, dinâmicas, confecção de pequenos 
instrumentos de trabalhos, etc. , pois  além de prepará-
los  para as atividades do projeto,  a formação é um 
ótimo instrumento de inclusão social. 
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ACREDITAMOS FIRMEMENTE naquele 
que Paulo Freira afirma: 
 

“ A Educação não tranforma o mundo,  

a educação muda as pessoas  

e as pessoas tranformam o mundo” 
 

Por isso, o trabalho da aadb no Brasil está focado em 
três principais ações, todas na área da EDUCAÇÃO, 
com o objetivo de  Proporcionar a crianças e 
adolescentes, matriculados nas escolas mantidas pela 
Associação, conhecimentos dos conteudos básicos da 
educação sistemática, contribuindo assim para o 
desenvolvimento integral de suas habilidades e para o 
exercício da cidadania. 
  

AÇÃO 1 - EDUCAÇÃO SISTEMÁTICA - são três escolas 
que ficam nos municípios  de Aquiraz, Tururu e 
Uruburetama. Tem aproximadamente 1.100 alunos do  
ensino Infantil  ao  9° ano. Já são escolas públicas,  
registradas e credenciadas. Aqui, o trabalho é 
desenvolvido em parceria com a gestão pública, através 
das secretarias de educação, dos municípios onde as 
escolas estão localizadas.   
Nas Escolas FERDINANDO TANSI e FRANCESCO E 
SELENE PETERNAZZI, além do conteúdo da grade 
curricular obrigatória, funciona o PROJETO MAIS 
EDUCAÇÃO, que  é um programa que faz parte do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) e articula projetos 
e programas do governo federal para oferecer atividades 
no contraturno das aulas regulares. O programa é 
dividido em 10 macrocampos: acompanhamento 
pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, 
direitos humanos em educação, cultura e artes, inclusão 
digital, prevenção e promoção da saúde, educo-
municação, educação científica, e educação econômica 
e cidadania. Amplia o tempo e o espaço educativo dos 
alunos da rede de ensino público do Brasil, contribuindo 
para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens. O objetivo é aumentar a permanência dos 
estudantes na escola para melhorar o desempenho 
escolar. Os alunos ficam na escola os dois tempos: 
manhã e tarde. 
 

AÇÃO 02 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - essa ação  
vem  sendo desenvolvida    em oito comunidades rurais 
no município de Tururu. É trabalhada em forma de 
projeto com duração de dez meses, em parceria com as 
associações locais. São realizadas atividades  sócio-
educativa-cultural, reforço escolar e educação digital.  
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Tenta-se aproveitar   o máximo das 
habilidades e sensibilidades de cada 
um. É um trabalho contínuo, que  não 
pode parar, como  formigas que se 
abastecem,  para  que no dia   do envio 
da  "remessa” ao Brasil, tenha  o 
suficiente para atender a demanda. Às 
vezes é necessário  contar com uma 
taxa de câmbio mais favorável ou 
redimencionar as  atividades,  mas 
continuar  convencidos  de que  
all'operosa engenhosidade humana  se 
adicione a Providência de Deus. 
A espinha dorsal da associação 
são os muitos amigos a distância. 
Pessoas normais, não ricas, mas 
sensíveis às necessidades dos 
outros. A maioria delas tão 
sensíveis que abraçaram a ideia de 
se tornar padrinhos/madrinhas não 
de uma única criança, mas de todo 
o projeto da associação, garantindo 
com a pequena mas, constante 
contribuição, continuidade do tra- 
balho. 
As pessoas que  ajudam nesse projeto, 
voluntários e doadores, são pessoas 
comuns, muitos são aposentados, 
outros com problemas de trabalho ou 
em família, que decidem gastar tempo e 
d inheiro t i rando-os ,  de outras 
necessidades.  Algumas dessas 
pessoas, nem  se conhecem, mas  
fazem isso porque sabem o valor da 
partilha, mesmo quando é difícil. 

A  Associação 
Amigos do Brasil 
se constitui de 

muitas atividades que é realizado  
por muitas pessoas, tantas que, 
as vezes torna-se  difícil  lembrar 
de todas, porque eles são 
rea lmente muitas .  Mui tas 
pequenas gotas  que no curso de 
mais de 30 anos nos permite 
realizar o projeto da AADB. 
Enquanto no Brasil se trabalha 
tendo como eixo central a 
EDUCAÇÃO, na Itália o trabalho 
está dividido em três grandes 
áreas : CONSCIÊNTIZAÇÃO- 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 
ATIVIDADE NO TERRITÓRIO. 
A CONSCIENTIZAÇÃO  considerada 
pelos que fazem a Associação  a 
base de tudo, sem ela não é 
possível passar  para as fases 
seguintes.  
Essa conscientização é feita 
principalmente em um nível 
pessoal, tendo como precursor 
deste trabalho Pe.Arnaldo, que, 
animado e consciente do seu 
papel de cristã/cidadão, anima 
outras pessoas. 
E’ inevitável não se sentir 
animado ouvindo uma pessoa 
que exala, transpira, vive de 
forma tão profunda  um projeto 
tão belo. O  "contágio" , o 
envolvimento acontece de forma 

natural. Crianças, jovens e 
adolescentes, adultos e idosos, 
cada um com o seu jeito de “SER” 

são convidados a viver essa 
experiência de SOLIDARIEDADE/
PARTILHA. 
Nas   escolas,  convida-se as 
crianças para participar de 
algumas das  atividades para que 
possam vivenciar  diretamente a 
e x p e r i ê n c i a  d o  t r a b a l h o 
"voluntário" . Com outros grupos, 
se faz vistas, fala-se do trabalho, 
destribui folhetos, mostra-se fotos 
e outros materiais.  Além do 
contato direto, se utiliza  também 
os meios de comunicação tais 
como artigos em jornais e 
recentemente desembarcamos na 
internet e face book. A partir do  
"Contágio", envolvimento, parte-
se para a outra área que: 
 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
estimulando a capacidade/
habilidade  de cada um, a aadb na 
Itália,  realiza atividades  variadas, 
tais como: Bancas, confecciona 
lembranças para casamentos, 
batismos e outros eventos, festas, 
performances teatrais, torneios 
esportivos, jantares, rifas. Faz 
ainda coleta de livros usados para 
revenda nas barracas, material 
didático novo e usado para ser 
enviado ao Brasil, e coleta seletiva 
de material reciclável. 

à comunidade local, através da troca de experiência e 
do aprendizado do idioma (italiano). Isso facilitará o 
acesso aos serviços públicos tais como: assistência 
médica, reuniões nas escolas, serviços de banco, 
supermercado, etc. Participam diretamente do projeto, 
mães analfabetas do idioma italiano, junto  com seus  
filhos que já frequentam a escola primária, e que já 
falam e entendem o idioma italiano.  
Ambos são orientados por  uma professora, assim cada 
filho passa a ser o orientador particular de sua mãe. 
Além desse objetivo bem específico, o projeto tem 
proporcionado  a criação de  laços mais fortes entre 
mães e filhos, entre o  grupo de mães , voluntários e 
responsáveis pelo projeto que servem como veículo 
para a integração na comunidade. É também visível a 
cumplicidade entre as mães, que apesar de ser de 
nacionalidades diferentes, passam  pelas mesmas 
dificuldades  diárias. 

FALAR O MESMO IDIOMA nos permite:  

Trocar cumprimentos, Trocar informação. 
Trocar lembranças,Trocar dicas. 

Enfim COM-VIVER. 
Pode ser que  não se consiga aprender bem  o italiano, 
mas certamente irá ajudar a melhorar as relações 
humana entre essas pessoas. 

O mundo não tem “fronteiras”, é de todos, porque foi 
assim que Deus o pensou. Desde sempre as 
populações  se deslocam de um lugar para outro em 
busca de sobrevivência. Faz parte  da natureza humana 
buscar  o melhor lugar para viver e criar seus filhos. 
Sempre foi assim e sempre será. 
A Itália não faz exceção. Na Itália se chega  e da  Itália 
se sai. As motivações e as necessidades que levam o 
ser humano a se mudar, são as mais diferentes 
(guerras e fome, mas também ambição e curiosidade), 
mas o objetivo é um só: a busca de um futuro melhor. 
Mozzanica, é uma cidade italiana que tem  
aproximadamente quatro mil habitantes, dos quais,  
3.25%  são de estrangeiros, de nacionalidades 
diferentes. O imperativo categórico,  é aprender a CON-
VIVER. Mas como posso ti dizer bem vindo se não   
se fala nem se entende o idioma?  

Observando esse desafio e tendo como  espelho uma  
experiência que, Terezinha Marques  realizou  numa 
comunidade rural  do nordeste do Brasil, a  Associação 
está  realizando  um projeto de cooperação intitulado 
‘COMO POSSO TI DIZER BEM VINDO. É um projeto 
que tem como objetivo integrar as famílias estrangeiras 
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   “Sensibilização” e “Recursos” 

 
 

"Tu pouco dás quando dás 
de tuas posses. 
 É quando dás  
de ti próprio 
 que realmente  
estás dando“ 

 
(K. Gibran) 

  Como posso ti dizer bem vindo? 



 

 

1. Ajudar no combate a pobreza emergente do nosso tempo: 

2. Contribuir dentro de suas possibilidades para o desenvolvimento 
humano, social, cultural e econômico do povo pobre do mundo; 

3. Contribuir com o desenvolvimento das crianças e adolescentes 
sem que eles se distanciem da sua família e da sua terra; 

4. Evidenciar com coragem o escandaloso distanciamento econômico e 
social entre os paises ricos e paises pobres; 

5. Garantir condições sociais, culturais, políticas e econômicas de ple-
na realização   na   justiça  e  no  Evangelho, no respeitando todos os  
povos. 

6. Seguir e fazer com que se conheça: os princípios, as obras e o ensi-
no de Pe. Arnaldo Peternazzi, inspirador e fundador da Associação e 
das suas obras. 

 
 

AÇÃO 1 - EDUCAÇÃO SISTEMÁTICA  
Ensino Infantil  ao 9° ano fundamental    
Objetivo: Proporcionar a crianças e adolescentes, matriculadas nas escolas 
mantidas pela Associação, conhecimentos dos conteúdos básicos da educação 
sistemática, contribuindo assim para o desenvolvimento integral de suas 
habilidades e para o exercício da cidadania. 
Atividades  
� Aulas diariamente de segunda a sexta-feira 
� Atividades esportivas 
AÇÃO 2 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 
Objetivo:  Melhorar o aprendizado dos alunos para que os mesmos assimilem 
melhor,  os conteúdos programáticos  da série equivalente ao  seu nível de 
escolaridade.   
Atividades: 
� Reforço escolar do 1o ao 5o ano 
� Educação digital 
� Atividades esportivas/recreação 
Educação ambiental 
Atividades lúdicas, jogos, desenvolvimento da coordenação 
motora e cognitiva – crianças de 3 a 6 anos (ensino infantil)  
AÇÃO 3 -  FORMAÇÃO 
Objetivo: melhorar os conhecimentos dos educadores nas dimensões sócio-
política–didático-pedagógico, tendo em vista a qualificação do aprendizado dos 
alunos na sala de aula. 
Atividades : 
� Café literário (leitura, escrita e interpretação) 
� Encontros para estudos de temas específicos 
� Oficinas para confecção de instrumentos didáticos 
� Bolsa universitária. 
 
 

O SEMEADOR LANÇA A SEMENTE, ADUBA, CUIDA, ASSIM NASCE 
E CRESCE A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL 

 

OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização    

Associação Amigos do Brasil 
Rua Mons. Solon ,87  
Centro  Cep 62 655-000 
Tururu - Ceará - Brasil 
Fone e Fax (0055) 85 3358 1070 
 

Associazione Amici del Brasile onlus 
Via IV novembre, 52 
26013 Crema (CR) Italia 
Tel e Fax (0039) 0373 91101 
www.amicidelbrasile.org 
 
 
 
 
assamigosdobrasil@hotmail.com       amici del brasile 
segreteria@amicidelbrasile.com                onlus 

TURURU 1992 

SACO VERDE 2001 

AÇUDINHO 2005 

PÉ DA SERRA 200
1 

CONCEIÇÃO  2002 

ÁGUA PRETA  1996 

MADALENAS  2004 

MULUNGU  2006
 

Novo Horizonte 2005 

URUBURETAMA 1987 

AQUIRAZ 2003 

Atenta a realidade sócio-politica– econômica e social das pessoas, principalmente das mais pobres, 
a Associação tem investido na formação de crianças, adolescentes e também de educadores. Cuidar 
da formação incluindo a educação tem sido uma necessidade. Essa é a contribuição da AADB para a 
construção de um mundo melhor. 
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