
 

 

 

Olá, eu sou o Gui, 26 anos e estou aqui contando a 

minha experiência a bordo dessa nave doida que é a 

Fly Educação e Cultura. 

 

 

Minha aventura começou quando ao navegar pelo atados, vi uma vaga que juntava em 

uma frase tudo o que eu sempre me esforcei pra ser, Professor e Diferentão. 

E, mal sabia eu que, nada que eu tinha feito até então ia ser mais precioso pra mim 

nessa jornada em busca desses Adjetivos tão poderosos. 

Na Fly, em conjunto com um monte de outros voluntários com os mais diversos 

backgrounds e experiências, eu cresci muito. Aprendi sobre trabalho em equipe, e sobre 

o poder que cada um de nós tem e no impacto que podemos causar na vida dos outros. 

E não falo isso somente da minha experiência de voluntário, mas em muito pela minha 

experiência como Professor-Aluno-Facilitador com os meus maravilhosos e inesquecíveis 

alunos da E. E. Professor Leônidas Horta de Macedo. 

Todas as quintas feiras, atravessava uma ponta à outra da Zona Norte, daqui da pacata 

Vila Maria para o Jaraguá junto com a minha equipe de Professores Diferentões, e, todas 

as quintas eram novas descobertas ao longo de 4 meses de Autoconhecimento, 

Propósito, e Impacto. Entendendo o jeito de cada um dos "meus meninos" e descobrindo, 

cada vez mais, que a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, e, 

ainda mais. Que, na verdade, nada disso era sobre ensinar, e sim sobre crescer. Ver 

germinar dessa sementinha, uma infinidade de opiniões, ideias, ideais e desejos que 

afloravam na gente e neles a cada encontro, a cada bate-papo e a cada atividade. Cresci, 

como nunca tinha crescido antes e tenho certeza que algo também floresceu no coração 

da minha Turma diferentona. 

E por isso sou tão grato à Fly. Uma família tão linda e tão diversa e que me acolheu num 

dos momentos mais solitários da minha vidinha. E me fez acreditar em mim e, mais 

ainda, entender que eu não estou sozinho, nunca estou e nunca estarei e que, pela 



primeira vez, me mostrou que companheirismo é conforto, mas também é 

responsabilidade. Temos uma responsabilidade com todos aqueles que nos cercam e 

confiam na gente e no nosso trabalho e ainda mais, com o nosso planeta, a nossa 

sociedade e ao futuro. 

Com isso, termino meu relato dizendo que, como voluntário eu finalmente vi o porquê 

de trabalhar tanto e ter tanto amor pela minha profissão de Professor e, é ao amor que 

a Fly me fez colher, aqui de dentro do meu coração, que eu agradeço todos os dias. 

Obrigado a todos da Fly Educação, aos meus colegas Professores Diferentões, ao pessoal 

do grupo de melhoria e principalmente à minha chefe-conselheira-amiga Alejandra, que 

me salvou de mim mesmo muitas vezes, mesmo sem saber. 

 



 

 


