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Especial | Negócios sustentáveis

D e s e nvo l v i m e n to Programa do Barefoot College
ensina técnicas de iluminação para 600 vilarejos

Mulheres descalças
viram ‘e n g e n h e i ra s
solares’ na Índia

GISELLE PAULINO/VALOR

Mulheres aprendem na escola a construir painéis solares com capacidade de acender lâmpadas de 40 watts

Giselle Paulino
Para o Va l o r , de Tilônia (Índia)

No fim de 2011, Jessie Mhan-
go, 43 anos, que vive na vila de
Chikanzinga, distrito de Rum-
phi, no Malaui, país situado no
nordeste da África, arrumava as
malas para uma viagem que até
então seria improvável de acon-
tecer em sua vida. Era a primeira
vez que Jessie saía da sua vila de 4
mil habitantes, sem eletricidade,
horas de distância de uma cidade
maior. Mesmo sem falar outra
língua além do seu dialeto, se-
guiu em frente, pois sabia que es-
ta viagem mudaria a vida de sua
comunidade. Num grupo forma-
do por 40 mulheres vindas da
Tanzânia, Sudão do Sul, Libéria,
Peru, Butão e Malaui, Jessie pas-
sou seis meses no Barefoot Colle-
ge (Escola dos Pés Descalços, em
português), uma escola rural, no
Estado do Rajastão, na Índia, fei-
ta para pessoas que moram em
vilas que sofrem com a falta de
eletricidade, difícil acesso a água
potável e educação.

Baseado no conceito do “lear -
ning by doing” (aprender fazen-
do) e no desenvolvimento das
habilidades manuais de cada
um, no Barefoot pessoas que
nunca frequentaram a escola
aprendem a montar sistemas de
eletricidade com células fotovol-
táicas em pequena escala capa-
zes de iluminar uma casa.

Entre lâmpadas, fiações e sis-
temas elétricos, elas aprendem a
construir painéis solares com ca-
pacidade de acender lâmpadas
de 40 watts, suficientes para ilu-
minar até três cômodos, fogão
solar movido a antena parabóli-
ca que acompanha o movimen-
to do sol e técnicas de captação
da água da chuva.

São mulheres que vivem com
menos de U$ 2 por dia e que fre-
quentaram apenas os primeiros
anos da escola formal. Muitas de-
las vivem em áreas remotas sem
nenhuma infraestrutura. As au-
las se passam em grandes gal-
pões de um antigo casarão cons-
truído durante a colonização in-
glesa. Nas salas ao lado, homens

e mulheres tecem tapetes em
tear, fazem colchas, pintura e ce-
râmica. É um cotidiano sem si-
nais da cultura ocidental. Mas o
que mais chama a atenção é o cli-
ma de cooperação entre elas em
busca da solução de problemas
comuns a suas comunidades.

Jessie, que até então nunca havia
ouvido falar em aplicação de célu-
las fotovoltáicas para a geração de
energia, é hoje uma “engenheira
solar dos pés descalços”, como cos-
tumam dizer. Ela está apta a voltar
para casa e levar luz para sua vila
no Malaui. O material necessário é
enviado a ela por barco. Dessa for-
ma, poderá replicar a técnica
aprendida com outras mulheres
da região que enfrentam o mesmo
problema de falta de luz.

“Quando não entendemos o
professor faz muita mímica para
mostrar onde vão as ligações, que
luz deve acender e o que deve estar
conectado com a bateria. Aos pou-
cos, tudo passou a ser normal, ” diz
Jessie. “Quando voltar, vou ensinar
as outras mulheres na minha vila.”

dentro de uma casa. Quando a
peruana Jacinta Mercedes, 34,
que mora na comunidade nativa
San Pedro Pichanaz, perto da ci-
dade de Cero de Paco, no Peru,
contou ao marido e quatro filhos
que iria passar seis meses na Ín-
dia, ninguém gostou da notícia.
Mas a família mudou de ideia as-
sim que colocou os números na
ponta do lápis. Toda semana, Ja-
cinta gasta pelo menos, U$ 7 para
comprar pacotes de velas e pilhas
para lanterna. “É um gasto im-
p r e s s i o n a n t e”, diz Jacinta. “Além
disso, nossas escolas ganharam
computadores, mas por falta de
energia, nunca foram ligados.”

Dessa forma, o Barefoot já levou
iluminação solar a mais de 65 vilas
apenas no Estado do Rajastão e ou-
tras 600 no resto da Índia. O caso
mais emblemático são as vilas dos
Himalaias, região montanhosa ao
norte do país, de difícil acesso,
com baixas temperaturas e comu-
nidades completamente isoladas.

Na Índia, assim como em ou-
tros países em desenvolvimento,
há centenas de casos de projetos
para o desenvolvimento, elabo-
rados por agências internacio-
nais, organizações não governa-
mentais e governos de outros
países que resultaram num ver-
dadeiro desastre. São programas
na área de educação, saneamen-
to básico ou que envolvem técni-
cas de engenharia genética. “Sem
incluir a população local nos
processos de decisões e imple-
mentação, sem escutar o que os
moradores têm a dizer, esses pro-
jetos nunca atingem de fato a ne-
cessidade da população”, diz o
jornalista indiano P. Sainath, em
sua obra “Todo Mundo Ama uma
Boa Seca: histórias dos distritos
mais pobres da índia”, (publica-
do pela Pinguim Books) ganha-
dor de 13 prêmios de literatura e
jornalismo. O livro é resultado de
anos de pesquisa nas vilas india-
nas e reúne dezenas destes casos.

Por essas razões, quando Bun-
ker Roy, um indiano “com edu-
cação elitista”  — como ele mes-
mo costuma dizer — idealizou o
Barefoot College, há 30 anos,
pensou em criar um lugar feito

pelos pobres para os pobres. A
escola não dá diplomas e rejeita
qualquer tipo de aprendizado
imposto, de cima para baixo.
Não existem experts e a expe-
riência prática vale muito mais
do que a teoria.

Em 1974, quando a escola re-
cebeu a visita de Robert MacNa-
mara, então presidente do Ban-
co Mundial, e Mc George Bundy,
então presidente da Fundação
Ford, Bunker pediu que os visi-
tantes deixassem suas qualifica-
ções de lado e viessem como
pessoas comuns. Também não
aceitou fundos dessas organiza-
ções, já que o dinheiro estaria li-
gado a planos de desenvolvi-
mento ditados por eles.

Para um país como a Índia,
com 1,21 bilhão de pessoas e
70% da população vivendo na
zona rural, grandes desigualda-
des social e econômica, a criati-
vidade é um fator de sobrevivên-
cia. Em Tilônia, onde está locali-
zado o Barefoot College, no
meio do deserto indiano, chove
apenas dois meses por ano. Em

julho, a temperatura chega per-
to de 50º C. Cobertas até os
olhos por seus sáris coloridos
para proteger-se do sol e da
poeira, as mulheres costuma-
vam andar todos os dias cerca de
quatro quilômetros para buscar
um simples pote d’água.

Para melhorar a situação, a po-
pulação formou o Global Rain
Water Harvesting Colletive
(GRWHC), uma organização lo-
cal para pensar soluções práticas
para a falta d’água. Os moradores
da vila desenharam um sistema
para captar a água de chuva que
cai nos telhados e estocá-la em
tanques construídos abaixo do
chão para que a água não evapo-
re e não seja desperdiçada. Com
capacidade para estocar 100 mil
litros de água, o sistema custa
cerca de U$ 10 mil.

Com fundo do governo india-
no e em conexão com outras or-
ganizações locais, foi construído
um sistema em 1.300 escolas
primárias nas áreas rurais de 17
Estados, com capacidade de
abastecer 235 mil crianças du-

rante seis meses. Baseando-se no
senso comum de que é impor-
tante estocar a água da chuva, a
tecnologia não requer a contra-
tação de ninguém de fora da vi-
la. “Na área rural, o sistema che-
ga a funcionar melhor do que
projetos do próprio governo,
são econômicas, e mais fáceis de
consertar quando necessário”,
explica Bunker.

Com a criação dos tanques,
outro problema foi resolvido. As
crianças que antes andavam
com os pais em busca d’água
passaram a frequentar as esco-
las. O Barefoot College ainda
criou outras 700 escolas notur-
nas nas vilas indianas para aten-
der as crianças que ainda acom-
panham os pais na busca de
água durante o dia. Essas escolas
também só puderam ser criadas
graças ao sistema solar de ener-
gia elétrica do Barefoot que ilu-
mina as salas de aula.

A repórter viajou a convite do Conselho
para Promoção de Exportação de
Artesanatos da Índia

GISELLE PAULINO/VALOR

Escola rural fica em vila com difícil acesso a recursos como água potável

Feira de artesanato pretende resgatar a cultura popular
De Nova Déli

“A arte e o prazer devem estar
presentes em todas as atividades
humanas”, escreveu o poeta, artis-
ta e filósofo indiano Rabindranat
Tagore, ganhador do Prêmio No-
bel de Literatura em 1913. Tagore
via a arte como forma de dar senti-
do à vida e levar cura para a alma.

Nas pequenas vilas do interior
da Índia, essa máxima ainda é ver-
dadeira. “Antigamente, a arte no
país era parte do dia-a-dia das pes-
soas e estava presente em todo tra-
balho dos homens”, diz Laila Tyab-

ji, escritora e designer que traba-
lha no setor de artesanato e desen-
volvimento. “Tudo era considera-
do arte, não apenas os quadros
que se encontram nas galerias ou
em mercados comerciais”, diz.

Hoje, o cenário é outro e o arte-
sanato anda marginalizado. Pen-
sando em dar espaço para esses
produtos, o Conselho para Promo-
ção de Exportação de Artesanatos
(EPCH), órgão ligado ao Ministério
de Indústria Têxtil, passou a pro-
mover uma das maiores feiras de
artes e artesanatos da Ásia, que in-
crementa o venda de mais de 2 mil

artesãos de todo o país. A feira ge-
rou US$ 2,3 milhões no ano passa-
do beneficiando diretamente cer-
ca de 6 milhões de pessoas.

“A indústria do artesanato em
pequena escala representa um im-
portante passo para o desenvolvi-
mento local. Ela beneficia pessoas
que vivem em pequenos centros,
afastados das cidades, donos de
negócios que passam de pai para
f i l h o”, explica MK Verma, diretor
do PECH. “Não fazemos grande
quantidade, mas mantemos a qua-
lidade de nossos produtos.”

Uma única túnica de algodão,

camisa comprida usada pelos in-
dianos, leva uma semana para ficar
pronta. Um tapete feito no tear po-
de levar até dois meses para termi-
nar. A feira também garante a cul-
tura e a economia das famílias de
algumas regiões.

É o caso de Urmila Devi Paswan,
60 anos, que vive na vila Jitwarpur
em Bihar, leste do país, um dos lu-
gares mais áridos da Índia. Lá, nas-
ceu uma das grandes expressões
artísticas dos povos das vilas india-
nas, a pintura Madhubani, feita em
grande parte pelas mulheres que
aproveitam o tempo livre para pin-

tar. É como um ritual que acontece
há centenas de anos. Diariamente,
cerca de 100 mulheres se reúnem
logo pela manhã para a atividade.

Com a venda das pinturas, Ur-
mila consegue uma receita de
US$ 2 mil por ano. Apesar de não
parecer muito, a pintura Madhu-
bani tornou-se a principal fonte
de renda dessas famílias.

Mas a falta de mercado pode se
tornar um problema. Preocupado
com a situação econômica de
Bihar, o governo promete levar de-
senvolvimento para a região. Isso
também pode ter uma outra con-

sequência negativa. “ Te m e m o s
que as novas gerações deixem a ar-
te de lado para arrumar trabalhos
remunerados em lojas de pequeno
comércio ou subemprego”, diz
Manisha Jha, 28 anos, artista plás-
tica, de Bihar, que expõe seus qua-
dros na feira e ajuda a organizar o
trabalho de outras artistas.

No ano passado, Urmila não
vendeu nenhum de seus quadros
na feira. Por não falar inglês, não
pode se comunicar com o públi-
co. Este ano, com a presença de
Manisha, vendeu mais de 30 qua-
dros, por US$ 120. (GP)

Na visão da escola existe uma
grande diferença entre ser iletrado
e não ter educação. “Na escola,
uma pessoa aprende a ler e a escre-
ver. Mas mesmo quem nunca rece-
beu educação formal, pode ser
educado pelos pais, família e co-
m u n i d a d e”, diz Bhagwat Nandan,
61 anos, primeiro professor do Ba-
refoot College. “Essas pessoas pos-
suem um conhecimento prático
para resolver problemas de suas
comunidades que a maioria dos
experts das grandes universidades
jamais terá. Com um pouco de trei-
no, suas habilidades que estavam
escondidas aparecem.”

Estima-se que 1,5 bilhão de
pessoas vivam sem eletricidade.
Uma família gasta até 60 litros de
querosene por ano. Depois da
alimentação, este é o maior gasto

Em Tilônia, onde está
localizado o Barefoot
College, no meio do
deserto indiano, chove
dois meses por ano
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Jessie Mhango, 43 anos, vive na vila de Chikanzinga, na República do Malaui

GISELLE PAULINO/VALOR

Manisha (esq.) e Urmila, que obtém receita anual de US$ 2 mil com vendas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Especial Negócios sustentáveis, p. F4. 




