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Resumo

Ações  em  grande  escala,  como  projetos  de  Organizações  Internacionais  e  Governos,

mostram-se insuficientes e até ineficientes na busca por um mundo sustentável. Sendo assim,

torna-se  necessária  a  realização  de  ações  pequenas,  personalizadas  de  acordo  com  as

realidades  locais,  difundindo  soluções  já  existentes  e  validadas  a  comunidades  que  não

possuem  acesso  a  elas.  Nos  últimos  meses,  é  isso  que  um  grupo  de  jovens  tem  feito,

auxiliando comunidades de Quênia, Uganda e  Índia a se tornarem sustentáveis através da

prototipagem de ideias e projetos em parceria com a população desses lugares. Isso, aliado à
educação das  pessoas  envolvidas  nas  atividades,  demonstrou  ser  uma iniciativa  de  baixo
custo e alto potencial de impacto.
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Abstract

Large scale actions, such as projects run by International Organizations and Governments,
have shown to be insufficient and even inefficient in the quest for a sustainable world. With
this, it becomes necessary to develop small actions, personalized according to local realities,
spreading already existing and validated solutions inaccessible to communities. Over the last
few  months,  that  is  exactly  what  a  group  of  young  people  have  been  doing.  assisting
communities in Kenya, Uganda and India to become sustainable through prototyping ideas
and projects while partnering to the local population. This, combined to an education of the
people involved in the activities, has shown to be a low-cost, high-impact initiative.
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CONTEXTO

A  existência  de  programas  sociais  de  grande  escala  para  as  regiões  mais

subdesenvolvidas  do  mundo  tem  provado  ser  tanto  benéfica  quanto  prejudicial.

Indubitavelmente, para os beneficiários, tais programas são fundamentais para garantir sua

sobrevivência  no  presente  e  em  um  futuro  próximo.  Entretanto,  tratando  de  soluções

sustentáveis,  com  efeitos  duradouros  a  longo  prazo,  os  resultados  são  no  mínimo

questionáveis.  Ineficiência,  incompatibilidade  de  projetos  e  corrupção  são  alguns  dos

problemas encontrados.

Enquanto ajudam na sobrevivência imediata de diversas pessoas, programas sociais

podem  também  desenvolver  uma  dependência  de  ajuda  externa  aos  beneficiários,

especialmente se duram por muitos anos. Campos de refugiados, por exemplo, fornecem as

necessidades básicas (alimentação, acomodação e até dinheiro) sem exigir qualquer tipo de

atividade (trabalho, estudo) em troca. Assim, quando as assistências não são mais providas,

os  ex-refugiados  não  possuem  as  competências  nem  a  mentalidade  para  encontrar  seus

próprios meios de sobrevivência.

Outro problema relevante  é  a corrupção. Ao lidar com uma quantidade massiva de

fundos, projetos, organizações e pessoas, é difícil manter controle e governança de todos os

recursos. O resultado é, muitas vezes, lastimável. É cada vez mais comum encontrar casos de

desvio de verbas ou alimentos (reduzindo o que  é  distribuído) que,  quando descobertos e

divulgados,  incrementam  a  desconfiança  da  população  local  em  relação  a  grandes

instituições e ONGs.
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O norte de Uganda  é  ideal para exemplificar tais argumentos. A região, que muito

sofreu por conta de Guerra Civil causada por Joseph Kony e seu exército rebelde, recebeu por

muitos anos ajuda internacional. Hoje, os conflitos migraram para o Sudão do Sul, e Uganda

vive em paz há  alguns anos. Entretanto,  o país tornou-se local de refúgio dos sudaneses,

sendo hoje aquele com maior população de refugiados do mundo. Lá, conforme observado

durante nossa experiência, a população local - acostumada em receber assistência externa por

muitos anos - não consegue se desenvolver por conta própria.  As taxas de desemprego e

analfabetismo são altas, sem perspectiva de redução, e a população local aparenta não “lutar”

por uma melhor qualidade de vida. Já tratando dos refugiados sudaneses, apenas nos últimos

dois meses, foram descobertos um caso de desvio de alimentos destinados a refugiados por

uma  ONG,  bem como   um de  abuso  de  poder  (implicando  em abuso  sexual  de  jovens

refugiadas) por meio de um oficial das Nações Unidas.

Foi partindo desses pressupostos que um grupo de quatro jovens - três brasileiros,

dentre eles eu, o  único que ainda fazia graduação, e um estadunidense - decidiram, juntos,

tentar  achar  soluções.  Após  realizarem  um  projeto  no  Quênia,  combinaram  suas

competências  e  seus  conhecimentos  para  desenvolver  uma  metodologia  própria  de

transformação social de alto impacto, validando-a (com ajustes) em Uganda e aplicando-a

integramente na Índia.

PROJETO PILOTO: QUÊNIA

Chegando no Quênia em dezembro de 2017, nosso grupo não imaginava o que fazer

para contribuir para o desenvolvimento local. Hospedados gratuitamente na casa de amigos

em Muchatha, nas periferias de Nairobi, estivemos, por sorte, localizados no meio de uma

comunidade ideal para iniciar nossos trabalhos. Contando com a ajuda de uma doação de pais

e amigos, organizamos uma distribuição de presentes e alimentos às crianças na véspera do
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Natal. O objetivo da ação, além de ajudar, era de conhecer os habitantes da comunidade e

criar confiança com eles - o que ocorreu durante o evento.

Nos próximos dias, preocupa-mos em nos imergir em Muchatha, conversando com o

maior  número  possível  de  pessoas,  dos  mais  diversos  backgrounds,  buscando entender  o

contexto em que estávamos inseridos. Assim, compreendemos os problemas sociais existentes

(fome, miséria, alto desemprego de jovens), os anseios, bem como os recursos já disponíveis

(terras não sendo usadas, jovens motivados e ociosos). Em seguida, organizamos dinâmicas

com líderes locais com o objetivo de, juntos, desenharmos as soluções para os problemas

existentes,  utilizando  apenas  dos  recursos  já  disponíveis.  Foram necessários  três  dias  de

discussões, para os quais dezenas de pessoas compareceram, unicamente com o objetivo de

contribuírem para o progresso de todos aqueles que moram em Muchatha.

O processo participativo dos locais provou-se fundamental para a sustentabilidade do

projeto. Primeiro que, ao contribuir com opiniões e tendo o poder final de decisão, os locais

sentiram-se empoderados e responsáveis pelo projeto, criando sentimento de pertencimento e

apego.  Segundo que,  dessa  maneira,  pudemos  selecionar  uma equipe  local  para  liderar  o

projeto  após  nossa  partida  (time  executivo).  Juntos,  decidimos  criar  uma  organização

comunitária (Community-Based Organization) chamada MBEGU que gerenciaria um grande

acordo coletivo de agricultura compartilhada (sharefarming). Os alimentos coletados seriam

vendidos localmente, a custo abaixo de mercado, dando seu acesso àqueles com menor renda.

Até o final de nossa estadia no Quênia, auxiliamos o time da MBEGU a mapear as

terras disponíveis, determinar quais alimentos plantar, levantar interessados em trabalhar nas

plantações,  encontrar  parceiros  que forneceram sementes  e equipamentos  e estabelecer  os

acordos de divisão dos lucros (cada lado - MBEGU, proprietários das terras e agricultores -

teria direito a uma porcentagem).  É importante salientar que o time local executou todas as
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atividades, coube a nós apenas acompanhar e mentorar. Assim, as chances de durabilidade do

projeto são maiores. Hoje, a MBEGU encontra-se registrada e as sementes já encontram-se

na terra, com expectativa das primeiras colheitas ocorrerem após o período de chuvas (agosto,

setembro)  e  com  operações  independentes  de  nosso  grupo  (apenas  conversamos

periodicamente por celular). A expectativa  é  que, até  2030, a iniciativa empregue até  cem

pessoas locais e erradique a fome e a miséria da comunidade.

VALIDAÇÃO: UGANDA

Com o término do projeto no Quênia, nosso grupo se reuniu por alguns dias para

transformar tudo o que foi feito em um método próprio de transformação social,  visando

replicação  em outros  locais.  Com base  nas  conversas  realizadas,  dinâmicas  organizadas,

treinamentos fornecidos e soluções desenvolvidas, criou-se um processo com quatro etapas

que,  se  aplicado  apropriadamente,  tem potencial  de  desenvolver  comunidades  do  mundo

inteiro, independente de seus problemas sociais. Nosso próximo passo foi, então, validar esse

método em outra comunidade: optamos por fazê-lo em Nyanya, na cidade de Kitgum, no

norte de Uganda.

Já  no  destino,  assim  que  chegamos,  realizamos  uma  reunião  aberta  com  a

comunidade,  que compareceu em peso,  aplicando a etapa inicial  do método, chamada de

“Faísca”. Em conversa franca com os presentes, apresentamos nosso time e nossas pretensões

para verificar o interesse da população local em nosso auxílio. Além disso, pudemos validar

que nosso trabalho possuía fit com a situação da comunidade. Com tudo isso confirmado, a

faísca foi gerada e o projeto começou.

Iniciamos,  em  seguida,  com  a  etapa  do  “Mergulho”.  Nela,  coletamos  dados

quantitativos  e  qualitativos  da  comunidade  junto  ao  governo,  bem  como  conversamos

individualmente  com os  habitantes  da  região.  Assim,  pudemos  verificar,  individualmente,

suas dores e seus anseios, além de criar laços de confiança com os entrevistados. Nessa etapa,
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foi fundamental a total imersão do time na realidade local, em que vivemos em condições

idênticas  às  dos  moradores  (acomodação  em  barraca,  acesso  precário  à  agua  e  à

eletricidade), tendo visão clara de suas condições de vida. Após uma semana nesse estado do

método, partimos para o seguinte: “Mudança”.

A terceira etapa consiste em, junto dos locais, apresentar os dados descobertos, idear

possíveis soluções e selecionar aquelas a serem implementadas. Para tanto, iniciamos com a

coleta de voluntários interessados em ajudar com o projeto.  Com um grupo de 20 pessoas

(dente os quais, 10 mulheres), decidimos em desenhar uma solução visando empoderamento

econômico dos habitantes,  principalmente  aqueles  sem escolaridade.  Como até  as escolas

públicas  ugandenses  são  pagas  e  a  taxa  de  desemprego  ultrapassava  os  50%,  a  taxa  de

desistência  dos  estudantes  era  elevada.  Segundo  coleta  própria  de  dados,  apenas  17%

daqueles  que  iniciam  os  estudos  primários  concluem  o  ensino  médio.  Portanto,  muitos

jovens, sem escolaridade, também não conseguiam condições econômicas dignas - um efeito

bola de neve.

A partir  de uma dezena de ideias  geradas,  os voluntários ficaram encarregados de

pesquisar mais dados a respeito de cada uma, para que, juntos, decidíssemos quais seriam

realizadas.  Neste  processo,  muitos  dos  voluntários  desistiram  ou  não  demonstraram

comprometimento  com  o  projeto,  sendo  assim  excluídos  das  atividades.  De  forma

progressiva,  a  solução final  foi  desenhada:  uma organização  “guarda-chuva”  de negócios

sociais  chamada  PEAPLE,  iniciando  com três  empreendimentos:  uma  padaria,  produção

carne de coelho e comercialização de manteiga de karité. Cada um dos negócios tem sua

estrutura  organizacional,  com  parte  do  lucro  sendo  direcionado  à  PEAPLE  -  a  qual

desenvolveria projetos sociais de conscientização a respeito de alcoolismo, AIDS e gravidez

precoce  (todos  abundantes  na  região)  -  e  o  restante  sendo utilizado  para  pagamento  dos

salários.
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Em  paralelo  ao  projeto  dessa  organização,  optou-se  também  por  construir  uma

cabana, similar  às residências locais, para ser usada como escritório. Contando apenas com

mão-de-obra  voluntária  e  matéria-prima  da  região,  a  obra  de  pouco mais  de  60  metros

quadrados levou duas semanas e passou a ser usada pela PEAPLE imediatamente. Antes de

nosso grupo partir, foi possível desenvolver um piloto para os três negócios, validando suas

propostas de valor e seus processos.

Por fim, iniciou-se a última fase do método, chamada de “Resolução”. Nela, fazemos

apenas conversas periódicas de forma virtual com o time executivo da PEAPLE, coletando

dados sobre a organização e mentorando seus responsáveis. Assim como feito no Quênia,

com a MBEGU, todas as decisões e execuções couberam ao time local, restando ao nosso

grupo apenas  conselhos,  mentorias  e  geração de  ideias.  Vale  comentar  que,  ao  longo do

projeto,  mudanças  pontuais  foram  feitas  ao  nosso  método,  conforme  nosso  aprendizado

progrediu.  Ao  final,  a  iniciativa  empregou  diretamente  9  pessoas  (todas,  até  então,

desempregadas), incluindo 5 mulheres. Para iniciar as operações da manteiga de karité, mais

uma  dezena  deverá  juntar-se  ao  time.  Até  2030,  espera-se  que  o  projeto  gerencie  15

empreendimentos sociais (criando um por ano), empregando mais de 100 pessoas de Nyanya.

APLICAÇÃO: ÍNDIA

Com  a  metodologia  criada  e  validada,  o  próximo  passo  foi  aplicá-la  em  sua

integralidade em um próximo projeto. Para maximizar o aprendizado do nosso time, optamos

por  escolher  um local  que  não  tivesse  fortes  demandas  econômicas,  mas  sim  sociais  e

ambientais.  Após  intensa  pesquisa,  chegamos  ao  Ashram (espécie  de  retiro  de  yoga)

Himalaya Shanti, localizado no meio dos Himalaias, no norte da Índia, perto de Dharamsala.

Logo no primeiro dia, conversamos com o guru responsável pelo local, para nos apresentar

formalmente  e  apresentar  nossas  pretensões.  Aqui,  novamente,  tivemos  a  “Faísca”  sendo

gerada para o início do projeto.
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Durante o “Mergulho” de nosso método, conversamos com dezenas de pessoas de três

comunidades e identificamos oportunidades de melhoria com uma simples aplicação do que

já é feito no Himalaya Shanti. Na região, com o forte crescimento do turismo proveniente do

yoga e do budismo, a situação econômica melhorou consideravelmente. Entretanto, segundo

testemunhos locais, com a ganância gerada pela chegada de investimentos, muito se perdeu

na conservação dos recursos naturais existentes, bem como dos valores e tradições que antes

prevaleciam na região (amor, companheirismo). De imediato, estabelecemos um plano geral:

difundir e aplicar os princípios e projetos do Ashram nas comunidades ao seu redor. O retiro é

exemplo  de  sustentabilidade:  realiza  compostagem  e  reciclagem,  cria  os  alimentos

consumidos usando princípios de permacultura,  a energia elétrica  é  proveniente de fontes

limpas e, principalmente, prega valores de paz e felicidade a seus frequentadores. O próximo

passo foi, então, decidir de que maneira transmitir isso aos habitantes.

Com  base  nos  recursos  disponíveis  (voluntários,  instrutores  de  yoga,  alunos,

trabalhadores), decidiu-se por dois projetos principais: aulas gratuitas de yoga e coletas de

lixo.  Para  o  primeiro,  o  proposto  é,  semanalmente,  ir  a  escolas,  centros  comunitários,

hospitais,  delegacias  e prisões lecionar  gratuitamente uma hora de yoga,  com objetivo de

iniciar  os  praticantes  aos  seus  princípios  (incentivando-os  a  praticarem  mais  por  conta

própria).  Já  para  o  segundo,  a  ideia  é,  mensalmente,  ir  a  uma  comunidade  com  os

voluntários,  alunos e instrutores  do  Ashram para recolher  o lixo  presente  nas ruas  e,  em

paralelo, conscientizar a população local a respeito da importância do descarte próprio de

seus dejetos. Tudo isso, assim como nos casos precedentes, foi decidido pelos responsáveis

do Ashram junto de líderes das comunidades. 

Para  encerrar  a  etapa  da  “Mudança”  do método,  prototipamos  ambos  os  projetos.

Primeiramente,  dois  instrutores  de  yoga  foram  a  uma  escola  primária  da  região,  onde
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realizaram aulas introdutórias em 3 turmas, atingindo mais de 50 crianças. Além disso, em

um grupo de 20 pessoas - todos contribuindo de forma voluntária - passamos uma tarde no

vilarejo de  Chari,  na qual  coletamos  quase  100kg de lixo  presente  na  rua para fazer  um

descarte próprio (incluindo reciclagem e compostagem) e educamos mais de 40 pessoas sobre

a importância do tratamento correto do lixo. Para 2030, espera-se que o  Ashram funcione

como um laboratório de práticas sustentáveis para a região, prototipando possíveis soluções

e, se cabível, difundindo-as nas comunidades ao seu redor.

CONCLUSÃO

Com a realização dos três projetos, pudemos, além de aprender muito a respeito de

desenvolvimento social, impactar diretamente a vida de dezenas de pessoas que, até então,

viviam em condições precárias de vida. Entretanto, ainda há muito o que aprender para que

nosso  time  consiga  atingir  sua  missão  de  tornar-se  um  contribuinte  relevante  para  o

cumprimento  da  Agenda  2030.  Precisamos  captar  recursos,  estruturar  uma  maneira  de

escalonar o projeto (e mensurar quantitativamente seu impacto), trazer mais ideias inovadoras

às comunidades e, acima de tudo, difundir nosso método para o mundo. Pretendemos, com

isso,  incentivar  replicações  e  criar  um  verdadeiro  movimento  de  pessoas  competentes  e

engajadas com a construção de um mundo sustentável. O desafio  é  longo e  árduo, mas o

mais  difícil  já  foi  feito:  demos  um primeiro  passo.  Resta,  agora,  continuarmos firmes  na

caminhada.
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