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SUNJIT BUNKER ROY

• Quem é
Educador indiano
de 61 anos, ex-
campeão de squash

•O que fez
Fundou o Barefoot
College (Faculdade
dos Pés Descalços),
em 1972,
especializado em
treinar pessoas
de comunidades
carentes para
desenvolver
negócios
auto-sustentáveis

•O que ganhou
Vencedor de dois
prêmios Ashden,
uma espécie de
Oscar ambiental,
no valor de
30 mil libras

Tecnologia com face humana

JOSÉ FUCS, DE NOVA DÉLHI

N a índia do século XXI, marcada
pela globalização e pela abertura

econômica, falar de Mahatma Gandhi
(1869-1948), o grande líder do movi-
mento da não-violência que levou o país
à independência, em 1947, é algo fora
de moda. Hoje, ninguém parece muito
interessado nas idéias de preservação
do sistema de produção artesanal de-
fendidas por Gandhi no passado. Uma
exceção é o educador Sunjit Bunker
Roy, de 61 anos, fundador do Barefoot
College (literalmente, Faculdade dos
Pés Descalços), uma ONG voltada para
a melhoria das condições de vida dos
mais pobres na zona rural. "Muita gente
pensa que Gandhi está ultrapassado,
que ele era um sujeito do século XIX",
afirma Roy. "Mas sua mensagem é uni-
versal e continua relevante até hoje."

Criado numa família de classe média
alta em Bombaim, centro econômico da

64

índia, Roy estudou em boas escolas, foi
campeão nacional de squash e tinha tudo
para seguir uma carreira bem-sucedida
no setor público ou na iniciativa privada.
Em vez disso, tornou-se um empreende-
dor social. Criou o Barefoot College, em
1972, no Rajastão, região noroeste da ín-
dia, perto da fronteira com o Paquistão.

Por lá, segundo ele, já passaram cerca
de 50 mil camponeses, semi-analfabetos,
que receberam treinamento para atuar
no desenvolvimento auto-sustentado
de suas comunidades. A ONG ajuda a
implantar energia solar, atendimento na
área de saúde, captação de água da chu-
va e educação infantil nas aldeias. No dia
5, Roy conversou com ÉPOCA, num bar
freqüentado por intelectuais e gente da
alta sociedade, em Nova Délhi.

ÉPOCA - Como o senhor vê a mudança
econômica e a modernização que vêm ocor-
rendo na índia nos últimos anos?

Sunjit Bunker Roy - Há, na verdade, duas
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índias, uma que vive nas cidades e outra
que vive na zona rural. Existe uma gran-
de disparidade entre elas. Muita gente
acredita que o que está acontecendo
nas cidades é a índia.. Mas, como disse
Mahatma Gandhi, a índia vive no cam-
po. Estamos negligenciando as pequenas
vilas rurais, em benefício das cidades.

ÉPOCA - Mas não saem todos ganhando
quando o país cresce 8% ao ano?

Roy - O crescimento econômico, a in-
formatização, tudo o que as pessoas ou-
vem sobre a índia no Ocidente não está
acontecendo no campo. Há uma gran-
de migração para as cidades - e isso é
uma tragédia. Se pudéssemos melhorar
a vida dos pobres na zona rural, haveria
menos migração para as áreas urbanas.
Mas o atual governo não faz o suficiente
para melhorar a vida dos que vivem com
menos de meio dólar por dia.

ÉPOCA - O que deve ser feito?
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Roy - Os políticos indianos dizem que
está havendo um grande investimento no
campo, em água potável, na criação de
empregos. Mas essa é uma resposta sim-
plista. É preciso dar dignidade e respeito
aos camponeses. Estamos aumentando o
número de médicos, engenheiros e pro-
fessores nas cidades, que nunca vão ao
campo. É preciso reconhecer as qualifica-
ções que os camponeses têm e procurar
desenvolvê-las. Para que eles possam de-
senvolver a si mesmos.

ÉPOCA - As idéias de Gandhi ainda fazem
sentido na era da globalização?

Roy - A mensagem de
Mahatma Gandhi é universal.
Ele não era contra a tecnologia.
Era contra a tecnologia que pri-
va as pessoas de trabalho, que
aumenta a dependência das
pessoas. Não era contra a tec-
nologia que melhora a quali-
dade de vida dos mais pobres,
mas contra a tecnologia que
eles não podem controlar. Ele
defendia uma tecnologia com
uma face humana, e é isso
que está faltando hoje.

ÉPOCA - Não é uma proposta
um pouco ingênua hoje?

Roy - Mais uma vez vou
voltar a Gandhi. Ele disse que
a resposta para a índia não era
a produção em massa, mas a
produção pelas massas. Hoje,
os artesãos, os ceramistas e os
couristas estão perdendo seus
mercados, e por isso estão mi-
grando para as cidades. Eles
estão perdendo a dignidade, o
auto-respeito. Precisamos mudar isso.

Roy - Tem de ser uma mulher com uma
certa idade, pobre, que não saiba ler e
escrever e que tenha nascido na vila em
que vive hoje. Porque, se você selecio-
nar as mais jovens, logo elas vão seguir
o próprio caminho. Precisa ser alguém
que tenha raízes locais. A comunidade
precisa se unir e decidir quanto poderá
pagar, mensalmente, depois do treina-
mento para que essa pessoa faça a ma-
nutenção do sistema.

ÉPOCA - O ensino é pago?
Roy - Não. A pessoa fica lá durante seis

''O governo acha que a tecnologia
é a resposta para o problema.

A gente acredita que a preparação
da comunidade é a resposta. Só depois

a gente leva a tecnologia ''

participação da comunidade, com uma
filosofia de parceria. Não pode ser algo
feito de cima para baixo, do urbano para
o rural. Tem de vir da própria comunida-
de. O governo leva a tecnologia e acha
que a tecnologia é a resposta para o
problema. A gente acredita que a pre-
paração da comunidade é a resposta. Só
depois a gente leva a tecnologia.

ÉPOCA - Quantas pessoas já foram
formadas?

Roy - Já passaram cerca de 50 mil pes-
soas pelas 20 unidades que temos hoje

espalhadas por 13 Estados da
índia. Tornaram-se doutores,
engenheiros, arquitetos, co-
municadores, com impacto na
vida de l milhão de pessoas. Só
ao longo do Himalaia atuamos
em cerca de 500 vilas. Mas,
para um país com mais de l
bilhão de habitantes, como a
índia, ainda é pouco.

ÉPOCA - Qual o próximo
passo?

Roy - Em 2005, estive no
Fórum Econômico Mundial,
em Davos (Suíça). Havia
cerca de 60 empreendedo-
res sociais. Reuni seis ou
sete, e nos propusemos a
eletrificar duas vilas cada
um, com a filosofia do Ba-
refoot College.

ÉPOCA - De que forma o Barefoot College
contribui para a mudança?

Roy- O Barefoot College é a única ins-
tituição na índia construída pelos pobres
e administrada pelos pobres. Fazemos
isso há 34 anos. Nunca acreditamos que
a alfabetização é tão importante quanto
a educação. A alfabetização é o que você
recebe na escola. A educação é o que
você recebe de sua família, dos amigos,
de sua comunidade. E isso é o mais impor-
tante. Nós transformamos analfabetos em
engenheiros hidráulicos, em engenheiros
especializados em energia solar. Eles sa-
bem construir um tanque, instalar placas
de energia solar em suas vilas.

ÉPOCA - Quem pode freqüentar o Bare-
foot College?

meses, tem seu quarto, recebe alimenta-
ção, tudo de graça. Depois, na hora de
instalar os equipamentos, de construir os
tanques de captação de água da chuva, é
igual. O pessoal não precisa pagar pelos
equipamentos, pelo material de cons-
trução. Só para manter o equipamento
funcionando, trocar as baterias, coisas do
gênero. Antes de seu representante ser
aceito no Barefoot College, a comunidade
precisa concordar com o pagamento da
manutenção e do salário dele.

ÉPOCA - Qual a importância do empreen-
dedorismo no projeto?

Roy - Os empreendedores sociais são
pessoas abertas a novas idéias, que pen-
sam na frente, fora dos padrões, e têm
boa comunicação. Procuram soluções de
baixo custo e encontram uma solução
social para um problema técnico com a

ÉPOCA - Desse jeito, o Ba-
refoot College vai virar uma
franquia...

Roy - (risos) Não, o que
estamos exportando é o pro-

cesso de treinamento.

ÉPOCA - De onde vem o dinheiro?
Roy - São mais ou menos US$ 3 mi-

lhões por ano, que vêm de fontes como
a ONU, agências internacionais e o go-
verno indiano.

ÉPOCA - E o Brasil está nos planos?
Roy - É bem possível. Já estive três

vezes no país, em palestras. Quero fa-
zer um trabalho para o interior de Per-
nambuco, que é uma área muito seca,
para captar água da chuva. Adoraria
iniciar um Barefoot College lá. Mas, de
imediato, quero trazer uma mulher do
campo, de qualquer lugar do Brasil, para
o Barefoot College. Seria fantástico! •

O jornalista José Fucs viajou a
convite do governo indiano

Camponeses trabalham em projeto do Barefoot College
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