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sta publicação é possível graças a todas as pessoas 
que, desde o início, deram seu apoio incondicional 
aos Super-heróis do Desenvolvimento. O presidente 

do BID, sua chefe de gabinete e os colegas da 
Vice-Presidência de Setores; Vice-Presidência de Países; BID 
Invest; BID Lab; Escritório de Planejamento Estratégico e 
Eficácia no Desenvolvimento e Escritórios nos Países. Todos 
eles trouxeram perspectivas, experiência, criatividade e 
fizeram um esforço inestimável para tornar os Super-heróis 
um emblema da missão única do BID: melhorar vidas. 

Às equipes executoras da América Latina e do Caribe 
que, apesar das desafiadoras conjunturas locais e 
internacionais, seguem plenamente comprometidas 
com o desenvolvimento de seus países por meio da 
efetiva implementação de seus projetos. Esta 
publicação é de vocês e para vocês.

E
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4 INTRODUÇÃO

iferentemente dos personagens das histórias em 
quadrinhos, os protagonistas do prêmio Super-heróis 
do Desenvolvimento são seres humanos cujos únicos 

superpoderes são determinação, perseverança, inteligência e 
engenhosidade; são equipes de trabalho responsáveis por 
transformar as operações financiadas pelo BID em realidade, 
a fim de ajudar pessoas de verdade e superar desafios que 
certamente são reais.

Esta iniciativa, que nasceu para reconhecer o trabalho desses 
heróis anônimos e compartilhar conhecimento, retornou em 
2021 – em sua quarta edição  –  com oito projetos finalistas 
(reunidos nesta publicação). No total, foram avaliadas 91 
propostas de equipes executoras de 24 dos 26 países 
mutuários da América Latina e do Caribe.

Os quatro vencedores de 2021 – -um de El Salvador, outro de 
Belize e dois do Equador – representam equipes de trabalho 
que superaram importantes desafios e que, para isso, 
colocaram em ação soluções dignas de se tornar referências. 
No entanto, não se trata apenas de prestar o merecido 
reconhecimento aos executores dos projetos. O intuito 
também é compartilhar experiências para que, como 
afirmamos desde a primeira edição, os ensinamentos de 
alguns se transformem em conhecimento ao alcance de todos. 

D

Mauricio Claver-Carone, presidente do Grupo BID, afirmou no 
mais recente evento de premiação: "Podemos e devemos 
saber mais sobre os desafios que vocês enfrentaram e as 
soluções que desenvolveram, para que outras pessoas não 
precisem começar do zero."

De fato, o prêmio Super-heróis do Desenvolvimento vem se 
consolidando cada vez mais nesse sentido. O que começou em 
2018 como um concurso pontual, ao longo das edições evoluiu e 
tornou-se uma plataforma de conhecimento que reúne e 
compartilha boas práticas e lições aprendidas durante a 
execução das iniciativas. O objetivo é possibilitar que esses 
aprendizados sejam aproveitados por outras equipes, o que está 
muito ligado a um dos pilares da gestão do Banco: a excelência 
operacional com a qual abordamos a transparência, a 
efetividade e a eficiência dos projetos. Quanto mais 
aprendemos com essas equipes e quanto mais conhecemos 
suas experiências bem-sucedidas, mais avançamos em direção a 
essa excelência operacional, pois os próximos projetos contarão 
com referências que permitem alcançar mais transparência, 
efetividade e eficiência.

UMA PLATAFORMA 
DE CONHECIMENTOCONHECIMENTO
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5 INTRODUÇÃO

Mauricio Claver-Carone, presidente do Grupo BID, afirmou no 
mais recente evento de premiação: "Podemos e devemos 
saber mais sobre os desafios que vocês enfrentaram e as 
soluções que desenvolveram, para que outras pessoas não 
precisem começar do zero."

De fato, o prêmio Super-heróis do Desenvolvimento vem se 
consolidando cada vez mais nesse sentido. O que começou em 
2018 como um concurso pontual, ao longo das edições evoluiu e 
tornou-se uma plataforma de conhecimento que reúne e 
compartilha boas práticas e lições aprendidas durante a 
execução das iniciativas. O objetivo é possibilitar que esses 
aprendizados sejam aproveitados por outras equipes, o que está 
muito ligado a um dos pilares da gestão do Banco: a excelência 
operacional com a qual abordamos a transparência, a 
efetividade e a eficiência dos projetos. Quanto mais 
aprendemos com essas equipes e quanto mais conhecemos 
suas experiências bem-sucedidas, mais avançamos em direção a 
essa excelência operacional, pois os próximos projetos contarão 
com referências que permitem alcançar mais transparência, 
efetividade e eficiência.

Em sintonia com esse espírito, Super-heróis do Desenvolvimento apresentou uma novidade nesta quarta edição: a participação 
foi aberta não apenas às iniciativas em andamento, mas também às iniciativas concluídas nos últimos cinco anos. Dentre essas 
últimas, foram pré-selecionadas aquelas que, segundo a avaliação de diferentes instâncias do BID, demonstraram atender 
satisfatoriamente aos objetivos de desenvolvimento propostos e tiveram impacto positivo em seus países, conforme demonstram 
as evidências reunidas.

5

COMEÇO



6 INTRODUÇÃO

Entre outras coisas, é muito gratificante constatar que os 
projetos selecionados estão em perfeita sintonia com a Visão 
2025, uma proposta do Banco para "reinvestir nas Américas" 
e que pode ser resumida em cinco linhas de trabalho: 
Integração regional e de cadeias de abastecimento; 
Digitalização; Suporte às pequenas e médias empresas; 
Igualdade de gênero e diversidade; e Ação contra a mudança 
climática. De fato, o prêmio Super-heróis do Desenvolvimento 
é uma ferramenta que promove o avanço nessas frentes de 
trabalho, integrando os aprendizados resultantes do projeto e 
da execução das iniciativas. Com a recém-lançada 
AcademiaBID, a nova plataforma de conhecimento e 
aprendizado do Grupo BID sobre temas de desenvolvimento 
na América Latina e no Caribe, continuaremos oferecendo 
conhecimento por meio da sistematização e disseminação de 
lições aprendidas, desafios e inovações que contribuam com 
a boa gestão dos projetos.

Dede 2018, no âmbito do Super-heróis do Desenvolvimento, 
aproximadamente 340 iniciativas foram avaliadas, 27 finalistas 
foram escolhidos e 10 vencedores foram premiados. Esperamos 
que este seja apenas o início. A região ainda tem muitas 
necessidades a serem resolvidas, o que significa que existem 
diversos projetos a serem realizados e muitas outras lições a 
serem aprendidas, compartilhadas e disseminadas. O trabalho 
que nos espera é árduo e desafiador, mas é possível realizá-lo. 
Conhecemos heróis de verdade, capazes de fazer esse trabalho. 
As histórias contadas nesta publicação são uma prova disso.
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7CONTEÚDO

INICIATIVAS EM ANDAMENTO,  
APRENDIZADOS DURANTE  O

PROCESSO
Agências executoras e clientes que 

abordaram com êxito os desafios surgidos 
na execução dos projetos, a fim de 

compartilhar os aprendizados decorrentes 
de sua experiência.

Para ir diretamente para a história, você deve clicar no botão.

ARGENTINA
Soltar para voar mais alto

BAHAMAS
Transformações digitais que exigem 
mudanças culturais

URUGUAI
Idosos digitais

EL SALVADOR
Mulheres que abrem portas para comunidades 
inteiras

EQUADOR (TIC) 
Quando as famílias dos beneficiários fazem 
a diferença

PROJETOS CONCLUÍDOS, 
A PR E NDIZ ADOS  QUE

PERMANECEM
Agências executoras e clientes que 

cumpriram com êxito seus objetivos de 
desenvolvimento

BELIZE
Aprender a ensinar… com "pedagogia de ponta"

BRASIL
O valor de um protótipo: não é definitivo, mas pode 
ser determinante

EQUADOR (CADASTRO) 
O fator "confiança" no cadastro rural

CONTEÚDO
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INICIATIVAS EM ANDAMENTO, 
APREND I Z AD OS DUR A N TE  O  

PROCESSO

URUGUAI
Idosos digitais

EL SALVADOR
Mulheres que abrem portas 
para comunidades inteiras

ARGENTINA
Soltar para voar mais alto

BAHAMAS
Transformações digitais 
que exigem mudanças 
culturais

EQUADOR (TIC) 
Quando as famílias 
dos beneficiários 
fazem a diferença
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10 SOLTAR PARA VOAR MAIS ALTO01

Em setembro de 2021, uma nave chegou ao 
espaço, pela primeira vez, tripulada inteiramente 

por civis. Aos 2 minutos e 45 segundos do 
lançamento, pouco antes de alcançar a órbita, o 

Crew Dragon se soltou de seu eixo propulsor. Esse 
motor, que havia impulsionado a nave até àquela 

altura, naquele momento se tornou um peso 
morto. A nave precisava se soltar dele para 

prosseguir com a ascensão.

ssim como os foguetes de múltiplos estágios, 
existem projetos que precisam se soltar para 
voar mais alto. Este é o caso da IncluTec, uma 

iniciativa que oferece formação em programação de 
computadores a 1.500 jovens em situação 
socioeconômica vulnerável na Argentina, com o 
objetivo de levá-los ao mercado de trabalho da 
economia do conhecimento, isto é, o setor que abrange 
desde o desenvolvimento de softwares até a 
nanotecnologia e a indústria aeroespacial. O objetivo do 
projeto, além de que 30% dos jovens formados fossem 
mulheres, era alcançar uma inserção de 50% no 
mercado de trabalho. 

A Argencon, uma organização argentina que reúne 
empresas da economia do conhecimento e trabalha em 
prol do desenvolvimento da indústria, era responsável 
por liderar a IncluTec. O projeto oferecia pontualmente 
um curso de programação em Java, (uma linguagem de 
programação que dá suporte a boa parte dos 
aplicativos e páginas da Web em todo o mundo), com 
duração de 10 meses.

A
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11 SOLTAR PARA VOAR MAIS ALTO01

essa meta global, a IncluTec somaria a capacitação de 
1.500 jovens que aprenderiam habilidades 
socioemocionais e inglês, para fortalecer as 

competências necessárias nas empresas.

Entretanto, a realidade é que o Plano 111 Mil teve muitas 
dificuldades na implementação de seus diversos 
componentes, como é o caso da IncluTec, em que 70% dos 
jovens inscritos abandonaram o curso. A estratégia global 
acabou sendo desarticulada, mas a IncluTec decidiu fazer 
ajustes e seguir em frente.

O PROJETO FAZIA PARTE DE UM PROGRAMA 
MAIS AMPLO QUE PROMETIA MAIOR ALCANCE: 

O PLANO 111 MIL, UMA ESTRATÉGIA 
GOVERNAMENTAL PARA FORMAR, EM QUATRO 

ANOS, UM TOTAL DE 100.000 
PROGRAMADORES, 10.000 PROFISSIONAIS E 

1.000 EMPREENDEDORES.

A
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12 SOLTAR PARA VOAR MAIS ALTO01

LIBERTANDO-SE NO PRIMEIRO ANO, APRENDEMOS LIÇÕES 
MUITO IMPORTANTES E REFORMULAMOS 
O PROJETO", CONTA UMA PORTA-VOZ DA 

ARGENCON. POR UM LADO, "O CURSO 
TINHA UMA DURAÇÃO EXCESSIVAMENTE 

LONGA PARA ESSA POPULAÇÃO, POR 
ISSO REDUZIMOS A EXTENSÃO (DE 10 

MESES) PARA 3 OU 4 MESES".

PESO
MORTOMORTO

D
O

Em segundo lugar, entendeu-se que a oferta exclusiva de 
formação em programação em Java limitava consideravelmente 
o potencial da convocação, "o que nos levou a ampliar a 
variedade de conteúdos e não nos limitar ao Plano 111 Mil".

Uma das ideias iniciais era levar os estudantes a trabalhar como 
programadores em grandes empresas (IBM, por exemplo), mas 
os membros do projeto se depararam com a realidade de que o 
número de vagas para o perfil de programador nessas empresas 
era muito pequeno. Nesse ponto, fizeram outro ajuste importante: 
"Também pretendemos oferecer formação em ferramentas para 
empreendimentos, como e-commerce, marketing digital e 
testing" (este último é a revisão de um código de programação já 
desenvolvido para verificar seu bom funcionamento).
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13 SOLTAR PARA VOAR MAIS ALTO01

ASSIM, A INCLUTEC SE 
LIBERTOU DO PESO 

MORTO, AQUELAS 
DECISÕES INICIAIS QUE 

HAVIAM LEVADO O 
PROJETO ATÉ ALI, MAS 
QUE JÁ NÃO SERVIAM 

PARA QUE A INICIATIVA 
VOASSE MAIS ALTO.

A equipe revisou o curso de ação, fez 
os ajustes apropriados e adotou um 
novo direcionamento, confiante de que 
alcançaria os resultados a tempo.

No entanto, assim como aconteceu 
com o mundo inteiro em 2020, a 
equipe não contava com a pandemia 
do coronavírus nem com os rígidos 
confinamentos que aconteceram em 
todo o mundo. Com exceção da 
capacitação em inglês, o restante da 
formação havia sido pensado para ser 
presencial. A equipe ainda precisava 
alcançar 60% dos 1.500 jovens que o 
projeto havia se proposto a formar.

Então, o projeto contou com o apoio 
de duas ONGs, que adaptaram os 
cursos para o formato on-line. O 
projeto rapidamente desenvolveu o 
material digital, habilitou o uso de 
plataformas pedagógicas e capacitou 
os docentes. O processo de 
convocação e inscrição também foi 
reestruturado e tornou-se totalmente 
virtual.
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14 SOLTAR PARA VOAR MAIS ALTO01

que a princípio foi uma má 
notícia (as medidas de restrição 
que cancelaram os eventos 

presenciais) acabou potencializando os 
êxitos da IncluTec. A modalidade 
on-line atraiu muito mais participantes 
para o projeto e um alcance geográfico 
maior. Em vez de formar 1.500 jovens, 
que era a meta inicial, o projeto 
alcançou quase 2.400 alunos, dos quais 
1.800 efetivamente se formaram. No 
que se refere ao propósito de que 30% 
dos participantes fossem mulheres, o 
resultado ultrapassou bastante a 
expectativa: elas representaram mais de 
metade dos alunos, sendo 53% do total.

Em três anos, de 2017 a 2020, foram 
ministrados 116 cursos, 80 deles on-line. 
Além de Java, os estudantes tiveram a 

oportunidade de escolher dentre várias 
opções de desenvolvimento 
computacional, como Node JS, PHP, 
Mobile, React e Full Stack. Os 
estudantes também se inscreveram em 
cursos de gestão de redes sociais e até 
de suporte técnico.

Ao diversificar a oferta de conteúdo, o 
projeto capturou o interesse de mais 
jovens. Além disso, ao reduzir a duração 
dos cursos, o projeto se ajustou melhor 
à disponibilidade de tempo dos alunos. 
Assim, ao final o projeto obteve uma 
retenção média de 63%. Isso sem 
mencionar o efeito inesperado da 
pandemia e das medidas de 
confinamento: formar jovens que, se não 
fosse o ambiente virtual, nunca teriam 
tido a oportunidade de frequentar 

presencialmente nenhum desses cursos. 
Melhor ainda, uma pesquisa revelou que 
56% dos alunos que conseguiram 
emprego encontraram vaga no setor 
tecnológico.

Os coordenadores da IncluTec 
lembram-se com carinho especial de 
Ernesto Vivanco: "Ernesto nos enviou um 
agradecimento especial de Amaicha del 
Valle, um pequeno povoado em Tucumán. 
Graças ao curso on-line de Community 
Manager, ele conseguiu expandir as redes 
sociais da Ciudad Sagrada de los Quilmes, 
um importante sítio arqueológico. Ernesto 
nos disse que a formação em carreiras 
digitais é fundamental para que os jovens 
de comunidades originárias consigam 
melhorar sua qualidade de vida sem ter 
de emigrar para se capacitar e trabalhar."

O

(

O EFEITO 

DO CORONAVÍRUS

INESPERADO
POSITIVOPOSITIVOE(
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15 SOLTAR PARA VOAR MAIS ALTO01

• Se um programa gera resultados deficientes devido a falhas 
de implementação, é possível desarticulá-lo em vez de 
estendê-lo até o final, mas mantendo alguns de seus 
componentes. Na Argentina, a equipe do programa decidiu 
desmontar o chamado Plano 111 Mil, diante da impossibilidade 
de alcançar os marcos previstos: formar 100.000 
programadores, 10.000 profissionais e 1.000 
empreendedores. Entretanto, o programa seguiu em frente 
com uma iniciativa concreta dentro do plano: a IncluTec, um 
projeto pontual cuja proposta era capacitar 1.500 jovens em 
programação de computadores. Após realizar vários ajustes, a 
IncluTec cumpriu e até mesmo superou as metas estipuladas 
para esse componente, que era apenas uma parte do 
programa maior.

• Se um programa de formação em áreas da informática 
oferece uma variedade de cursos e módulos curtos, é possível 
aumentar consideravelmente o número de alunos que se 
inscrevem e que chegam a se formar. O projeto IncluTec, na 
Argentina, que inicialmente oferecia apenas um curso de 
programação em Java (de 10 meses), passou a ofertar 
uma gama mais ampla de formação em desenvolvimento 

computacional, além de gestão de redes sociais, e-commerce, 
marketing digital, entre outros. Isso fez disparar o número de 
jovens interessados em estudar. A meta inicial, que era formar 
1.500 pessoas, foi amplamente superada, contando com mais 
de 2.360 participantes e, ao final, com 1.800 graduados.

• Quando um curso de formação relacionado à economia do 
conhecimento e direcionado a populações vulneráveis deixa 
de ser presencial e passa a ser on-line, essa mudança permite 
aumentar o alcance geográfico da convocação e elevar o 
percentual de participação das mulheres. Por conta da 
pandemia, a equipe argentina se viu obrigada a converter 
para o formato virtual cursos de programação de 
computadores que, inicialmente, haviam sido elaborados para 
serem presenciais. Essa medida ampliou o alcance geográfico 
do projeto possibilitando a inscrição de alunos de populações 
remotas, que nunca tinham tido a oportunidade de estudar 
no modo presencial. A iniciativa também alcançou muito 
mais mulheres do que o esperado, pois ao final elas 
representavam 53% do total de participantes, quando a 
expectativa inicial era de 30%.

APRENDIZADOS

C O L E T I V A S

INDIVIDUAIS, 
LIÇÕES 
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TRANSFORMAÇÕES

 CULTURAIS
REQUEREM MUDANÇAS 
DIGITAIS QUE 

B A H A M A S
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1702  TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS QUE REQUEREM MUDANÇAS CULTURAIS 

Obter um certificado de verificação de 
antecedentes da polícia de Bahamas custa 5 

dólares, e a emissão é feita on-line. No entanto, há 
alguns anos, quando todo o trâmite era presencial, 

esse custo podia ultrapassar 330 dólares para 
pessoas que não viviam na ilha de Nueva 

Providencia, onde está situada a capital Nassau.

or exemplo, um morador de Cayo Largo, ao 
sul das Bahamas, precisava pegar uma balsa e 
depois um avião, cuja passagem custava cerca 

de 327 dólares. Além disso, o trâmite exigia duas 
visitas e só havia voos disponíveis às quartas-feiras e 
aos sábados. Isso significa que o solicitante da 
verificação de antecedentes precisaria, no mínimo, 
viajar duas vezes ou pagar três noites de hospedagem. 
Tudo isso por um certificado de 5 dólares.

Uma das principais metas das autoridades de 
Bahamas foi oferecer serviços administrativos para os 
400 mil habitantes espalhados em 30 ilhas e ilhotas. 
Outro problema é o atendimento ineficiente nas 
repartições públicas, o que tem sido criticado inclusive 
pelas próprias autoridades locais: "É intolerável que os 
bahamenses tenham de esperar em longas filas, em 
pleno século XXI, simplesmente para obter um 
passaporte", disse o chanceler Darren Henfield em 
março de 2019.

P
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1802  TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS QUE REQUEREM MUDANÇAS CULTURAIS 

Em comparação aos países da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), registrar uma 
empresa custa quatro vezes mais nas Bahamas, o que é um 
desincentivo tanto para empreendedores locais quanto para 
investidores estrangeiros.

A ineficiência generalizada do sistema ficou ainda mais 
evidente após a devastação causada pelo furacão Dorian, em 
setembro de 2019. Aproximadamente 5.400 bahamenses 
foram evacuados das ilhas de Ábaco e Gran Bahama, além de 
outras ilhotas próximas. A maioria deles não tinha 
documentos que permitissem sua identificação, o que 
dificultou o atendimento organizado das vítimas e causou filas 
ainda maiores nas diferentes repartições: os gabinetes de 
Registro Geral e de Passaportes e os departamentos de 
Imigração, Trânsito e Serviços Sociais.

ALGUMAS VARIÁVEIS ASSOCIADAS AO 
CRESCIMENTO ECONÔMICO DOS PAÍSES ESTÃO 

RELACIONADAS À SIMPLICIDADE DOS 
PROCESSOS GOVERNAMENTAIS, O QUE INCLUI A 

FACILIDADE DE SE FAZER NEGÓCIOS.
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1902  TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS QUE REQUEREM MUDANÇAS CULTURAIS 

INSPIRADOS A RESPOSTA PARA ESSA SITUAÇÃO 
VINHA SENDO TRABALHADA EM UM 

PROJETO PONTUAL PARA INCENTIVAR O 
USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

NO SETOR PÚBLICO, OTIMIZAR OS 
PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS E 

DISPONIBILIZÁ-LOS ON-LINE.

NA
ESTÔNIAESTÔNIA

Boa parte da inspiração veio de uma viagem que as 
autoridades de Bahamas fizeram à Estônia, com o apoio do 
BID. A Estônia é conhecida mundialmente pelos profundos 
avanços em digitalização, com processos seguros, eficientes e 
transparentes. O país afirma que 99% dos serviços 
governamentais podem ser obtidos on-line, graças ao que 
chama de uma "plataforma de intercâmbio unificada". Uma 
das características dessa tecnologia é que ela permite uma 
instalação rápida, com custos e requisitos mínimos. Além 
disso, a tecnologia pode ser adaptada a diferentes estruturas 
públicas e é facilmente dimensionável, o que possibilitou sua 
implantação em países de quatro continentes.

19
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2002  TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS QUE REQUEREM MUDANÇAS CULTURAIS 

DE FATO, A PLATAFORMA 
MYGATEWAY, CRIADA NAS 
BAHAMAS, É BASEADA NO 

MODELO E NA 
TECNOLOGIA DA ESTÔNIA 

E TEM PERMITIDO QUE 
DIFERENTES ÓRGÃOS 

INGRESSEM NO SISTEMA, 
EM SEU PRÓPRIO RITMO E 

COMPARTILHANDO 
INFORMAÇÕES.

A implementação da plataforma adotou 
uma combinação de estratégias e 
ferramentas de gestão de vanguarda, 
provenientes das boas práticas do setor 
privado. Essas estratégias permitiram ao 
projeto adotar um direcionamento 
preciso e, ao mesmo tempo, trouxeram a 
flexibilidade necessária para seguir 
avançando apesar dos imprevistos.

Por exemplo, a equipe utilizou a 
metodologia de cascata, que consiste em 
um rigoroso desenvolvimento sequencial 
dos projetos com base no planejamento 
detalhado das diferentes fases, de forma 
que o plano de rota inicial seja o mais 
definido possível.

Ao mesmo tempo, o projeto recorreu 
ao método Ágil, que enfatiza o trabalho 
simultâneo de várias equipes focadas 
em tarefas específicas (e que não 
dependem do avanço de outras áreas), 
o que resulta em capacidade de 
adaptação e rapidez no curso das 
iniciativas.

Como complemento, para o constante 
monitoramento e acompanhamento do 
projeto, a equipe usou um instrumento 
conhecido como "registro RAID", um 
acrônimo do inglês que se refere à 
avaliação de riscos, suposições, 
problemas e dependências.
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comum que as mudanças venham 
acompanhadas de resistência. "Nas 
Bahamas, tradicionalmente os 

serviços são solicitados e realizados de 
forma presencial. Você consegue imaginar 
a grande dependência dos processos 
baseados em papel? Foi necessário muito 
esforço para convencer as pessoas a 
acessar a internet", lembra um funcionário 
da Unidade de Transformação Digital, 
ligada ao escritório do primeiro-ministro de 
Bahamas e encarregada de implementar a 
iniciativa.

Foi iniciado um processo de transformação 
cultural que afetou diversas entidades, 
para que os funcionários compreendessem 
a importância da transição para a 
prestação de serviços digitalizados. 
"Capacitamos e certificamos a primeira 
equipe de gestores de mudança no serviço 
público", afirma um porta-voz do projeto.

Assim, formou-se um grupo de 
profissionais destinados a orientar, 
acompanhar e obter a adesão das pessoas 
de cada ministério envolvido nas 
profundas mudanças que estavam por vir, 
uma vez que os indivíduos precisariam se 
apropriar dessas mudanças para 
implementar com êxito a digitalização dos 
serviços governamentais. Parte das 
estratégias adiantadas incluiu atividades 
antecipadas de comunicação, a fim de 
informar oportunamente os funcionários 
sobre as novidades do projeto e motivar a 
participação deles na transformação que 
estava por vir.

Como resultado dessa gestão e do pacote 
de instrumentos e estratégias 
implementado, os prazos médios 
estimados para o desenvolvimento do 
MyGateway foram reduzidos de 18 para 
apenas 2 meses. Após o lançamento da 

plataforma, no início de setembro de 2021, 
10 órgãos disponibilizaram on-line 23 
serviços, incluindo emissão de certidão de 
nascimento, certidão de casamento, 
atestado de óbito e renovação ou cópia de 
carteiras de habilitação. Apenas em 
certidões de nascimento, foram 
digitalizados mais de 57 mil registros.

A iniciativa foi tão bem-sucedida que várias 
agências das Bahamas solicitaram a 
digitalização de outros serviços. Além disso, 
entidades governamentais de outros países 
entrevistaram os executores dessa iniciativa, 
buscando implementá-la em seus territórios. 
Nas Bahamas, ao mesmo tempo que vem 
sendo ampliado o acesso das pessoas a 
diferentes procedimentos administrativos, 
as filas vêm desaparecendo. Agora 
ninguém é obrigado a pegar um avião e 
pagar 327 dólares para realizar um trâmite 
que continua custando apenas 5 dólares.

É

GESTORES
DA MUDANÇAMUDANÇA
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• Quando uma iniciativa de transformação digital sofre forte 
resistência por parte de entidades e funcionários públicos, é 
possível formar equipes de trabalho que acompanhem, orientem e 
informem os demais funcionários, para que compreendam o 
projeto e se comprometam com ele. Ao fazer a transição para um 
modelo digital de serviços governamentais que ainda eram 
primordialmente presenciais e em papel, as Bahamas colocaram 
em vigor um programa para capacitar “gestores de mudança no 
serviço público”. Tratava-se de um grupo de profissionais treinados 
para divulgar o projeto para entidades e funcionários dos 
diferentes ministérios participantes. O propósito era que todos 
entendessem a iniciativa e se apropriassem dela, como requisito 
para o êxito da implementação. Ao final, a iniciativa foi tão 
bem-sucedida que vários órgãos solicitaram a digitalização de 
serviços que ainda eram em papel.

• Se um projeto de digitalização precisa envolver o trabalho de 
diversas agências governamentais, é possível combinar 
metodologias de gestão para que as diferentes entidades 
participem, seguindo os próprios ritmos e prioridades, mas com 
direcionamento definido. Nas Bahamas, o desenvolvimento da 
plataforma MyGateway utilizou a metodologia de cascata, que 
propõe o planejamento estrito das diferentes fases da iniciativa. 
Simultaneamente, foi adotado o método Ágil, que permite maior 

flexibilidade diante dos imprevistos ao fragmentar o trabalho por 
equipes, que cumprem tarefas específicas sem depender do 
avanço de outras áreas. Além disso, para o monitoramento e 
acompanhamento do projeto, foi adotado o "registro RAID", um 
instrumento que avalia riscos, suposições, problemas e 
dependências.

• Quando um país decide empreender um ambicioso projeto de 
digitalização governamental e tem muito pouca experiência no 
assunto, é possível recorrer ao exterior (não necessariamente a 
países da mesma região ou com características idênticas à do país 
que busca a digitalização) para encontrar soluções completas que 
sejam fáceis de implementar e dimensionar. Nas Bahamas, 
praticamente todos os serviços administrativos prestados pelo 
Estado tinham de ser presenciais, o que representava uma enorme 
dificuldade para as pessoas que não moravam na capital e se viam 
obrigadas a viajar de avião e pagar hospedagem para a realização 
de procedimentos simples. Em uma visita para intercâmbio de 
experiências à Estônia, onde 99% dos serviços governamentais 
são on-line, as autoridades de Bahamas conheceram uma 
plataforma que poderia ser rapidamente instalada e adaptada ao 
contexto bahamense, com custos e requisitos mínimos. Poucos 
meses após o lançamento da plataforma, 23 serviços de 10 
entidades distintas foram disponibilizados on-line.

APRENDIZADOS

C O L E T I V A S

INDIVIDUAIS, 
LIÇÕES 
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O mundo não estava preparado para educar, no 
meio de uma pandemia, milhões de crianças e 

adolescentes que tiveram de ficar confinados em 
casa. Não é a mesma coisa aprender através de uma 

tela, ouvir uma aula por um alto-falante ou 
conversar com os colegas ligando um microfone. 

Pois isso é mais difícil, muito mais difícil, para 
estudantes com deficiência, que não podiam ver a 
tela, ouvir o som de alto-falantes ou interagir de 

forma geral com plenas capacidades físicas, 
mentais ou sensoriais.

Associação Fe y Alegría, do Equador, foi capaz de 
compreender o tamanho desse desafio desde o 
início. Com o apoio do BID, a associação começou 

a implementar, em 2010, novas metodologias na escola de 
um dos bairros mais pobres da cidade de Santo Domingo. 
Com o tempo, a cobertura foi ampliada para Quito, 
Guayaquil e Manta, até atender presencialmente quase 
500 alunos em um total de seis centros educacionais.

No entanto, uma coisa é usar a tecnologia de forma 
presencial para atender a uma população com diferentes 
tipos de deficiências e outra coisa é oferecer esse suporte 
à distância. O design das ferramentas digitais não costuma 
levar em conta a possibilidade de o usuário ter alguma 
limitação visual ou auditiva, ou carecer de algumas funções 
que permitam manipular um dispositivo com uma mão: 
"Não basta ter um tablet e internet. Alguns alunos não 
conseguem ligar o tablet, aumentar o volume ou escolher 
opções na tela sensível ao toque", destaca o professor de 
um dos centros educacionais.

Outra professora compartilha da mesma preocupação: "No 
início da pandemia, eu me perguntava: O que vou fazer? 
Como vou dar minhas aulas através de uma tela, se 
presencialmente já é complicado prender a atenção deles? 
[...] A atenção deles é dispersa em geral."

A

2424

COMEÇO



25 QUANDO AS FAMÍLIAS DOS BENEFICIÁRIOS FAZEM A DIFERENÇA 03

A ASSOCIAÇÃO FE Y ALEGRÍA ENTENDEU 
QUE NÃO EXISTIA UMA SOLUÇÃO ÚNICA 

PARA TODOS. CADA CASO TINHA AS 
PRÓPRIAS COMPLEXIDADES, POIS UMA 

PESSOA QUE SE COMUNICA COM A 
LÍNGUA DE SINAIS TEM NECESSIDADES 

DIFERENTES DE UMA PESSOA QUE 
UTILIZA O SISTEMA BRAILLE.

As duas pessoas utilizam as mãos para se comunicar, mas por 
razões diferentes: a primeira não consegue ouvir e a segunda não 
consegue ver. "As necessidades dos nossos alunos são tão 
específicas e complexas que tivemos de realizar vários 
diagnósticos para compreender melhor suas prioridades e 
necessidades de acessibilidade", relata um representante da 
Associação Fe y Alegría.

Por meio de telefonemas para as famílias e visitas às casas, a 
associação avaliou o nível de conectividade de alunos e 
educadores, além das ferramentas tecnológicas que tinham 
disponíveis. 44% dos alunos não tinham conexão permanente com 
a internet e 46% não tinham os equipamentos necessários para 
receber educação virtual. Na educação presencial, os estudantes 
compartilhavam equipamentos e ferramentas de conectividade.

NECESSIDADES
ESPECÍFICAS

COMPLEXASCOMPLEXASE
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PORÉM, TECNOLOGIA E 
CONECTIVIDADE POR SI 

SÓS NÃO GARANTEM UM 
APRENDIZADO MELHOR. A 

FALTA DE ORIENTAÇÃO 
PODE SER UM PROBLEMA, 
DEVIDO AO LIVRE ACESSO 

A JOGOS, VÍDEOS OU 
CONTEÚDOS 

INADEQUADOS.

Muitas vezes, as famílias não sabem 
como proteger os filhos de riscos, como 
a exposição à violência cibernética ou ao 
assédio nas redes sociais.

Para enfrentar esse desafio após garantir 
que todos os estudantes tinham 
conectividade e os equipamentos 
necessários, a associação implementou 
uma plataforma de segurança que 
atualmente permite administrar 
dispositivos, bloquear aplicativos e 
downloads e configurar acessos a 
determinadas páginas da Web. Também 

foi identificado um grupo de 207 
estudantes que, devido à sua autonomia 
limitada, tinham necessidades específicas 
de equipamento. "Conseguimos entrar 
nos lares através das telas, o que nos 
ajuda na prevenção de riscos e na 
proteção dos direitos dos alunos", 
afirmam porta-vozes da iniciativa.
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APOIAR UM 

APOIAR UM LAR

ESTUDANTE
SIGNIFICASIGNIFICATAMBÉM

m estudo adicional permitiu a 
identificação de estudantes que 
não estavam alcançando os níveis 
de aprendizado básico. Para evitar 

novos atrasos ou retrocessos desse 
aprendizado, os membros do projeto 
elaboraram guias e planos de 
acompanhamento do bem-estar 
emocional dos alunos, monitorando 
aspectos físicos e psicológicos para dar a 
eles apoio quando necessário.

Ao mesmo tempo, as equipes 
aproveitaram o contato dos professores 
com as famílias para elaborar as soluções 
de educação virtual necessárias em cada 
caso. Os líderes do programa relatam que 
"educadores e familiares têm sido 
fundamentais para descobrir aspectos 
que não havíamos identificado".

No entanto, enquanto trabalhava nas 
novas estratégias, a fundação se deparou 

com outra realidade: um número 
significativo de famílias havia tomado a 
decisão de retirar os filhos das escolas. 
Essa notícia obrigou a fundação a 
trabalhar em intervenções adicionais. A 
Associação Fe y Alegría compreendeu 
que devia escutar as famílias para 
compreender o apoio conjunto de que 
esses lares precisavam, não apenas o 
apoio necessário aos alunos. Pouco 
adiantava insistir na formação e no 
acompanhamento dos alunos se seus 
familiares tinham outros tipos de 
limitações que condicionavam o sucesso 
da iniciativa.

A associação abriu então um espaço 
chamado "Diálogo de Saberes". Nesse 
espaço, um plano psicoemocional 
oferecia reconhecimento do compromisso 
e do esforço das famílias. Além disso, a 
associação passou a escutar as 
dificuldades e trocar experiências com as 

famílias. Dessa forma, foi possível identificar 
os obstáculos que estavam levando as 
famílias a retirar os filhos das escolas. As 
famílias estavam sobrecarregadas com a 
falta de renda e com as tensões 
decorrentes dos longos períodos de 
convivência ininterrupta em casa. As 
famílias receberam ainda a 
responsabilidade adicional de dar suporte 
às atividades dos estudantes com 
deficiência, uma tarefa que antes podiam 
delegar a profissionais.

Esse tipo de panorama costuma resultar 
na desatenção de um grupo vulnerável, o 
que, por sua vez, reflete-se em casos de 
desnutrição, aumento dos casos de 
violência doméstica e, inclusive, 
negligência, abandono e abuso. Por isso, a 
Associação Fe y Alegría concluiu que a 
prioridade era aliviar as despesas 
educacionais e reconhecer que os lares de 
maior vulnerabilidade precisariam de 
apoio adicional.

U
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FOI REAJUSTADA

om o respaldo da fundação CRISFE, a associação 
concedeu um pacote de bolsas estudantis, após 
realizar uma análise objetiva das famílias, visando 

distribuir os recursos de forma equitativa e eficaz. Assim, 
durante o ano escolar de 2020-2021, a oferta de bolsas 
aumentou 43% em relação ao período anterior. Além disso, 
para os lares mais vulneráveis, a associação coordenou 
doações de alimentos em parceria com outras instituições. A 
associação inclusive conduziu campanhas permanentes de 
coleta de alimentos nas escolas.

"Por meio do diálogo com as famílias e da valorização de 
seus relatos, foi possível abordar soluções e identificar, por 
exemplo, que não basta apenas oferecer equipamentos e 
conectividade. Paralelamente, é necessário atender às 
prioridades das comunidades, fornecer acompanhamento 
emocional e contribuir com outras necessidades básicas", 
conclui um porta-voz da Associação Fe y Alegría.

C

PARA CIMA

BENEFICIÁRIOSBENEFICIÁRIOS
A META DE   

Nesse contexto, a meta de beneficiários do programa foi 
ampliada. A meta passou de 331 para 420 estudantes, um 
aumento de 27%. Esta foi uma mudança significativa porque, 
em tempos de pandemia e abandono escolar, ajustar uma meta 
para cima é um gesto ambicioso, ainda mais quando se trata de 
um tipo de educação que requer tecnologias especializadas. 
Segundo a Associação Fe y Alegría, o segredo do seu sucesso é 
"a participação da comunidade", uma vez que tanto 
funcionários e professores quanto estudantes e familiares 
participaram da solução.

A recompensa é cada aluno que se forma e que, inclusive, 
alcança conquistas maiores. Em setembro de 2021, 12 ex-alunos 
da Associação Fe y Alegría concluíram os estudos no ensino 
superior. São 12 histórias de persistência e resiliência, 12 jovens 
com alguma deficiência que conquistaram o que parecia ser 
inconquistável. Agora, eles são uma referência para jovens e 
familiares que querem se superar, como bem relata a mãe de 
um dos estudantes: "Quando alguém pergunta a eles o que 
querem ser, eles respondem: ‘tudo’".
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• Quando um projeto busca beneficiar populações com 
deficiência em situações excepcionais que dificultam o 
acompanhamento normal dessas comunidades, é possível 
encontrar soluções mais efetivas, graças à abertura de 
canais de comunicação com as famílias dos beneficiários. No 
Equador, a pandemia fez com que as aulas passassem a ser 
on-line, o que trouxe um desafio maior para os centros 
educacionais que atendem a alunos com deficiência. É o 
caso da Associação Fe y Alegría, que entende que os alunos 
de suas escolas têm necessidades igualmente específicas e 
complexas. Por isso, a associação envolveu as famílias, no 
intuito de contar com a perspectiva delas no momento de 
elaborar as soluções que cada caso exigia.

• Se um programa de formação dá sinais de que não vai 
alcançar os efeitos sociais aos quais se propõe, é possível 
reagir de forma rápida e informada para tomar decisões que 
possibilitem o alcance das metas. É o caso da Associação Fe 
y Alegría, que percebeu que muitas famílias haviam 
decidido tirar os filhos das escolas. O motivo? As famílias 
estavam vivenciando tensões internas reforçadas pela 
pandemia, como falta de recursos, longos períodos de 
convivência ininterrupta em casa e a necessidade de dar 
suporte aos alunos com deficiência (quando antes podiam 
delegar esse suporte aos professores). Ao conhecer essa 
realidade, a Associação Fe y Alegría decidiu contribuir para 
aliviar a pressão sobre as famílias, concedendo bolsas que 
reduziram as despesas educacionais para diferentes núcleos 
familiares. Além disso, nos casos em que identificou maiores 
dificuldades econômicas, a Associação promoveu doações 
de alimentos com o objetivo de oferecer às famílias 
condições mínimas para o dia a dia. Ao final, a meta de 
beneficiários do programa foi reajustada para cima (passou 
de 331 para 420 estudantes).

APRENDIZADOS
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"A chegada foi tensa. Nossas pernas tremiam." É assim que 
uma funcionária do Ministério de Obras Públicas e 

Transporte de El Salvador se lembra de sua chegada a Las 
Palmeras, um grupo de comunidades vulneráveis no 
município de Tonacatepeque. "Imediatamente fomos 

cercados por muitos homens, idosos, idosas… Alguns deles 
tinham tatuagens enormes da Mara Salvatrucha no pescoço. 
Outros tinham pequenas lágrimas pintadas nas bochechas. 

Cada lágrima significa um assassinato cometido."

temor não era infundado. As gangues 
da região já haviam assustado outros 
funcionários que se aproximaram com 

a intenção de fazer alguma obra ou reparo de 
infraestrutura. Muitos haviam sido assaltados. 
As empreiteiras do Estado preferiam não 
participar dos projetos desenvolvidos ali. Várias 
construtoras haviam abandonado obras já 
contratadas. Além do risco do roubo de 
materiais, as gangues exigiam o pagamento de 
uma "taxa" semanal que desincentivava 
qualquer pessoa que desejasse trabalhar ali.

No entanto, a parte mais prejudicada não eram 
as empresas. Os mais afetados pela situação 
eram as próprias comunidades. Em Las 
Palmeras, as casas sofriam com inundações, 
faltavam serviços públicos e, à noite, não havia 
iluminação nas ruas. A região era considerada 
um "assentamento urbano precário".

O
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Além disso, estava prevista a construção de sistemas de água 
potável para 400 famílias, a pavimentação de 10.000 m² de 
vias e a instalação de iluminação pública. 

Naquela ocasião, a recepção foi tranquila, pois havia sido 
previamente combinada com representantes da comunidade. 
"Descemos do carro e, com firmeza, começamos a 
cumprimentar cada homem e cada mulher. Com os planos em 
mão, começamos a divulgar o projeto e explicar em que 
consistia a intervenção", lembram os representantes do 
ministério.

 POR ESSES MOTIVOS, ERA TÃO IMPORTANTE A 
INICIATIVA QUE OS FUNCIONÁRIOS DO 

MINISTÉRIO FORAM DIVULGAR NAQUELE DIA: 
UM PROJETO QUE CONTEMPLAVA OBRAS DE 
SANEAMENTO BÁSICO E OUTRAS OBRAS DE 

REDUÇÃO DE RISCOS, NO INTUITO DE REDUZIR 
OS DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES E 

DESLIZAMENTOS DE TERRA.
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NÃO APENAS  A EQUIPE HAVIA FEITO UM PRIMEIRO 
CONTATO COM UMA LÍDER COMUNITÁRIA, 
QUE POSSIBILITOU A ORGANIZAÇÃO DOS 
DETALHES DA ENTRADA NA ÁREA. DESDE 
AQUELE MOMENTO, AS MULHERES DE LAS 

PALMERAS FORAM ESSENCIAIS PARA 
SUPERAR UM DOS DESAFIOS DO PROJETO: 

GARANTIR A SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES.

QUALIDADE DE VIDA: 

EMPREGO TAMBÉMEMPREGO TAMBÉM

Várias mulheres líderes foram responsáveis por familiarizar o 
restante dos habitantes locais com o tema e investiram dois 
meses no que chamaram de "percursos comunitários", 
informando as pessoas sobre o que seria feito antes da 
chegada de empreiteiras e supervisores.

Para reforçar a liderança delas, a equipe contou com a 
participação do projeto "Ciudad Mujer", uma iniciativa que 
integrava diferentes serviços interinstitucionais em apoio aos 
direitos e ao empoderamento econômico das mulheres. Nesse 
contexto, foram realizadas oficinas e capacitações sobre 
temas como igualdade de direitos e atividades produtivas.
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DESTA MANEIRA, FOI 
POSSÍVEL ABRIR AS 

PORTAS PARA INICIAR A 
EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

SEM QUE AS GANGUES 
CRIASSEM OBSTÁCULOS 

PARA OS TRABALHOS.

A essa missão de construir confiança e 
empatia, juntaram-se outras mulheres das 
empreiteiras, da entidade supervisora e 
do Ministério de Obras Públicas e 
Transporte. Juntas, elas trabalharam na 
resolução de problemas e conflitos que 
surgiam à medida que a intervenção 
avançava.

O processo exigiu que essas mulheres 
trabalhassem de forma articulada antes e 
durante o projeto e também se 
empenhassem para, paralelamente, 
envolver o restante da comunidade nele. 
Nesse sentido, foram especialmente 

importantes as reuniões para divulgar as 
oportunidades de emprego que a 
iniciativa traria, além da melhoria da 
qualidade de vida das famílias. De fato, 
para a realização das obras, foram 
contratados de forma permanente cerca 
de 240 habitantes de Las Palmeras, 
homens e mulheres.

Foram abertos restaurantes e "tortillerías" 
para atender às necessidades de 
alimentação dos trabalhadores, o que se 
tornou uma oportunidade de trabalho 
para as mulheres de mais idade que 
administraram esses espaços.
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3504 MULHERES QUE ABREM PORTAS PARA COMUNIDADES INTEIRAS 

2.200 
FAMÍLIAS 

BENEFICIADASBENEFICIADAS
eninos e meninas, que muitas 
vezes pareciam ser os 
personagens com menos poder 

de decisão sobre o rumo que suas 
comunidades tomavam, também tiveram 
um papel nesse projeto. Eles participaram 
de aulas de dança e oficinas de 
reciclagem e pintura. Além disso, 
acompanhados de um especialista em 
trabalho social, esses meninos e meninas 
visitaram o museu da criança Tin Marín e 
aprenderam sobre símbolos e 
significados de convivência sadia.

Esse conhecimento e  habilidades que 
adquiriram nas oficinas e no museu não 
ficaram sem aproveitamento. As crianças 
contribuíram para dar novos significados 
a vários espaços da comunidade, 
pintando murais e colando mensagens 
em postes que antes exibiam 
expressões associadas às gangues.

Em menos de três anos, os resultados 
dessa intervenção integral eram 
evidentes. Foram beneficiadas mais de 
2.200 famílias, incluindo algumas que 
haviam abandonado seus lotes, devido ao 
risco de habitá-los, e que retornaram para 
construir suas moradias. Outras famílias 
que viviam em áreas de alto risco 
conseguiram se realocar em novas 
moradias construídas em terreno seguro. 
De forma geral, os imóveis se valorizaram 
e, atualmente, a comunidade conta 
inclusive com um local para eventos 
sociais e lúdicos.

Em matéria de emprego, o impacto 
também foi crucial para muitas pessoas, 
homens e mulheres, que há anos não 
encontravam oportunidades de 
trabalho formal nem tinham acesso à 
previdência social. Logo após a 
conclusão das obras, várias pessoas 

encontraram novos empregos em 
outros projetos de construção, graças à 
experiência e às referências que 
adquiriram ao trabalhar nas 
intervenções de Las Palmeras. 

As coisas mudaram tão radicalmente na 
região que ela deixou de ser 
classificada como "assentamento 
urbano precário". Os executores da 
iniciativa decidiram e conseguiram 
aplicar, com sucesso, esse modelo de 
intervenção em outros cinco territórios 
onde também agiam gangues. 
"Encontramos uma vacina", contam 
com orgulho os representantes do 
ministério. "E os componentes dessa 
vacina são a inclusão, a participação 
cidadã e uma altíssima dose de 
carinho."

M
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3604 MULHERES QUE ABREM PORTAS PARA COMUNIDADES INTEIRAS 

APRENDIZADOS

C O L E T I V A S

INDIVIDUAIS, 
LIÇÕES 

• Quando é difícil ingressar em comunidades para realizar 
obras de infraestrutura, devido à presença de gangues que 
colocam empreiteiras e intervenções em risco, é possível 
chamar as lideranças dessas comunidades para que 
assumam um papel crítico de suporte e deem apoio à 
execução segura dos projetos. Em El Salvador, diante do 
risco de realizar trabalhos em setores dominados por 
gangues, o Ministério de Obras Públicas e Transporte contou 
com o apoio de lideranças que ajudaram as comunidades a 
receber as intervenções planejadas. Foi graças a essas 
lideranças que começou a ser construída uma relação de 
confiança e empatia entre a população e as empresas 
empreiteiras e de supervisão, também representadas por 
mulheres. Juntas, elas resolveram eventuais conflitos, o que 
permitiu a realização das obras previstas de saneamento 
básico, mitigação de riscos, pavimentação de vias e 
instalação de iluminação pública, entre outras.

• Se as comunidades vulneráveis apresentam resistência à 
execução de obras que tragam melhoria da qualidade de vida 
local, é possível despertar o interesse dessas comunidades 
oferecendo oportunidades de emprego associadas às obras. 
Em El Salvador, em uma comunidade do município de 
Tonacatepeque, foi necessário trabalhar com diferentes 
grupos da população no intuito de captar o interesse deles e 
garantir a execução de obras de infraestrutura que 
beneficiariam todas as famílias. Por isso, além da divulgação 
do projeto como uma chance de melhorar a qualidade de vida 
dos habitantes, a iniciativa também foi apresentada como 
uma oportunidade de emprego para homens e mulheres de 
diferentes faixas etárias na comunidade. De fato, foram 
contratados de forma permanente 240 habitantes locais, 
muitos dos quais estavam há muito tempo sem conseguir 
trabalho formal nem acesso aos benefícios sociais. Alguns, 
inclusive, aproveitaram a experiência e as referências que 
adquiriram para conseguir emprego em outros projetos de 
infraestrutura. As mulheres de mais idade conseguiram gerar 
renda montando restaurantes e "tortillerías" para atender aos 
trabalhadores das diferentes obras.
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38 IDOSOS DIGITAIS 05

A velhice se prolonga cada vez mais, e pode ser 
cada vez mais tranquilo vivenciá-la. Que o diga o 
Uruguai, reconhecido como um dos países mais 
longevos da América Latina. A expectativa de 

vida no país é de quase 78 anos para os homens e 
81 anos para as mulheres. Por isso, o país assumiu 

o compromisso de trabalhar pelos idosos, no 
intuito de melhorar a qualidade de vida, a 

visibilidade e a proteção dos direitos deles, 
especialmente dos mais vulneráveis.

os últimos anos, a cidade de Montevidéu vem 
promovendo um projeto piloto que pretende replicar: 
dois Centros de Referência para o Envelhecimento 

Ativo (CREA), locais onde os idosos podem participar de 
oficinas e cursos, além de socializar em espaços de 
convivência e realizar atividades físicas e recreativas, como 
dança, canto, fotografia, trabalhos manuais, culinária e outros 
exercícios de estimulação cognitiva.

Trata-se de espaços destinados a dar mais qualidade de vida 
a pessoas como Rosa, uma venezuelana de 75 anos que 
chegou ao país com o esposo uruguaio. Quando ele faleceu, 
Rosa ficou sem família, sem amigos e sem recursos. Rosa foi 
convidada para participar de um dos CREAs, que vêm 
recebendo participantes desde julho de 2019, quando 
começaram a funcionar. Em dezembro, os CREAs encerraram 
o ano em grande estilo, oferecendo uma festa para mais de 
100 idosos, que tiveram a oportunidade de degustar comidas 
preparadas por eles mesmos.

Depois de identificar melhorias na saúde e no bem-estar dos 
idosos, os CREAs retornaram motivados às operações em 
fevereiro de 2020, mas em poucas semanas perderam o 
impulso. Em meados de março, começaram a aparecer os 
primeiros contágios pelo coronavírus no Uruguai. A suspensão 
das atividades presenciais não significava apenas que as 
melhorias de saúde e bem-estar poderiam ser perdidas, mas 
também que poderia haver um retrocesso.

N
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39 IDOSOS DIGITAIS 05

NÓS NOS DEPARAMOS COM UM 
DESAFIO MUITO GRANDE, MAS 

TÍNHAMOS UMA CONVICÇÃO MUITO 
CLARA: NÃO PODEMOS 

ABANDONÁ-LOS", 

conta uma representante da Fundação Astur, encarregada de 
coordenar esses centros de envelhecimento ativo.

Como não perder o que foi alcançado? Como preservar o 
processo socioeducativo que fazia tão bem aos idosos em 
situação de vulnerabilidade? 

A resposta óbvia era: on-line. A pergunta menos óbvia era se 
os idosos estariam dispostos a usar ferramentas virtuais e 
continuar tão engajados quanto antes. Essa foi justamente a 
primeira coisa que fizeram: um diagnóstico das competências 
digitais dos usuários dos CREAs. Foi com base nos resultados 
desse diagnóstico que os CREAs adotaram ferramentas de 
acordo com o conhecimento e uso de tecnologia de cada 
indivíduo; "apesar de heterogêneo, esse uso mostrou-se maior 
do que o esperado". Isto é, a capacidade tecnológica dos 
idosos superou as suposições iniciais.

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

EM CASO  
DE DÚVIDA, FAÇA O   
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40 IDOSOS DIGITAIS 05

ALÉM DE DEMONSTRAR 
QUE ERAM SIM CAPAZES, 

ELES SE ENTUSIASMARAM 
COM A IDEIA DE APRENDER 

SOBRE NOVAS 
FERRAMENTAS.

Isso deu aos organizadores confiança 
para reelaborar as oficinas, sempre 
levando em conta o nível das habilidades 
digitais dos usuários. Foi assim que 
retomaram as atividades por 
videochamadas e redes sociais como o 
WhatsApp e tiveram a oportunidade de 
trocar informações e diferentes tipos de 
conteúdo multimídia.

Os usuários teceram mantas de lã que 
foram doadas a pessoas em situação de 
rua. Os organizadores também 
desenvolveram a oficina "Conte-me sua 

vida em 1.000 palavras" que, apesar de 
representar um importante desafio para 
os participantes, teve a participação da 
grande maioria deles. O resultado da 
oficina foi o recebimento de mais de 200 
narrativas sobre a trajetória dos usuários 
neste mundo. Além disso, os 
organizadores criaram oportunidades de 
algum contato físico, apesar das 
circunstâncias, levando uma refeição 
semanal para aqueles que estavam 
isolados em casa. Essa refeição era, nas 
palavras das coordenadoras do 
programa, um "agrado para o coração".
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DE MONTEVIDÉU   

êxito no ambiente virtual foi tamanho que os CREAs 
começaram a atender a mais pessoas do que antes 
da pandemia, entre outros motivos, porque não 

precisavam mais se limitar à cidade de Montevidéu. "Dia após 
dia víamos que o número de participantes aumentava. 
Chegamos a Villa del Carmen, um povoado localizado a 290 
km da capital, no campo, no meio do nada. Ali, 33 pessoas se 
conectam diariamente para participar das atividades virtuais", 
relata a Fundação Astur.

Os organizadores lembram que receberam muitas 
demonstrações de gratidão dos idosos, que valorizavam o 
fato de se sentirem acompanhados apesar do isolamento 
social. De fato, a orientação dos centros em termos de saúde 
mental foi essencial para atender a casos pontuais de 
abandono e depressão. E assim como o impacto dos CREAs 

O

PARA ARGENTINA, 

VENEZUELAVENEZUELA
CHILE E 

chegou a vários cantos do Uruguai, também ultrapassou 
fronteiras. Também se inscreveram idosos da Argentina e do 
Chile. Tanto que Rosa, uma venezuelana que ficou viúva no 
Uruguai, recrutou outros idosos de seu país para participar 
das atividades promovidas pelos centros. Ela havia retornado 
para a Venezuela para reencontrar a família, mas manteve 
contato com os CREAs e formou um grupo de 10 
compatriotas, que começaram a fazer parte da comunidade.

Em setembro de 2021, os centros chegaram a coordenar 
atividades para mais de 320 idosos, quase triplicando o 
número de participantes com o qual encerraram o ano, em 
dezembro de 2019. "Este é só o começo", afirma a Fundação 
Astur. "Os idosos nos mostraram que são capazes de aprender. 
Ao aprender, eles se sentem jovens novamente."
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• Quando o diagnóstico das competências digitais dos idosos, 
especificamente das destrezas no manejo cotidiano de ferramentas 
tecnológicas, permite elaborar para eles oficinas, cursos, atividades e 
processos virtuais de acompanhamento que lhes permitam ter melhor 
qualidade de vida durante a velhice. No Uruguai, foi necessário adaptar para o 
ambiente virtual uma série de atividades socioeducativas, no intuito de 
melhorar a qualidade de vida de idosos em situação de vulnerabilidade. 
Primeiro, os coordenadores fizeram um diagnóstico de competências digitais 
e descobriram, contrariando a previsão inicial, que os idosos tinham mais 
conhecimento e habilidades do que o esperado, apesar de haver diferenças 
em cada caso. Foi assim que as intervenções foram adaptadas à capacidade 
real dos usuários. Em menos de dois anos, o número de pessoas atendidas não 
apenas triplicou, mas também foram identificadas melhorias na saúde e no 
bem-estar dos participantes. O projeto também conseguiu atender a tempo 
casos pontuais de abandono e depressão.

APRENDIZADOS

C O L E T I V A S

INDIVIDUAIS, 
LIÇÕES 
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PROJETOS CONCLUÍDOS, 

PERMANECEM

BELIZE
Aprender a ensinar… com 
"pedagogia de ponta"

BRASIL
O valor de um 
protótipo: não é 
definitivo, mas pode ser 
determinante

EQUADOR (CADASTRO) 
O fator "confiança" no 
cadastro rural

APRENDIZADOS QUE  

E D i ç ã oE D i ç ã o

2 0 2 12 0 2 1

vencedorvencedor
E D i ç ã oE D i ç ã o

2 0 2 12 0 2 1

vencedorvencedor
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B E L I Z E

APRENDER A 

DE PONTA 
PEDAGOGIA

ENSINAR COM 

E D i ç ã oE D i ç ã o

2 0 2 12 0 2 1

vencedorvencedor
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4506  APRENDER A ENSINAR COM PEDAGOGIA DE PONTA 

"Quantas pessoas se lembram do teorema de 
Pitágoras?", pergunta uma funcionária do 
Ministério de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia de Belize. "Mas não importa", ela 
mesma responde. "Hoje em dia, quando 

esquecemos algo, basta procurar no Google. 
Mas se estamos diante de um desafio pessoal 
ou no trabalho, depender do Google pode ser 

problemático."

sso significa que a vida apresenta desafios que não 
podem ser resolvidos com fórmulas memorizadas 
no colégio (e que também nem precisam ser 

memorizadas, pois hoje em dia estão a um clique de 
distância). As habilidades de pensamento crítico e resolução 
de problemas são as que têm mais utilidade, isto é, a 
capacidade de analisar uma situação, identificar suas causas 
e encontrar o melhor curso de ação possível.

Em Belize, os educadores fizeram uma profunda reflexão 
sobre o modelo adotado para o ensino na educação primária, 
que no país vai até a oitava série. Apenas 2 de cada 5 
estudantes concluíam esse ciclo escolar dentro da faixa etária 
esperada. Isso significa que a maioria dos alunos repetia um 
ou vários anos. Em geral, apenas 48% das meninas 
matriculadas terminavam essa fase da sua educação. Com os 
meninos, era ainda pior: somente 38% dos alunos inicialmente 
matriculados se formavam na oitava série. Quanto à avaliação 
dos conhecimentos adquiridos, de acordo com o exame 
nacional de escolas primárias, mais da metade dos alunos 
obtinha a classificação "C" ou inferior (o que equivale à nota 
3 em uma prova que vale 5).

Tudo isso levou o país a reavaliar o ensino que estava sendo 
oferecido às novas gerações. O Ministério de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia começou a questionar tudo, 
desde as salas de aula com carteiras perfeitamente alinhadas 
até o fato de os alunos copiarem fórmulas e repetirem dados 
escritos em um quadro: "Os alunos passavam tempo demais 
memorizando e pouco tempo adquirindo novas habilidades. 
Ficavam repetindo informações em vez de criar. E aprendiam 
de modo isolado, não de forma colaborativa."

I
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4606  APRENDER A ENSINAR COM PEDAGOGIA DE PONTA 

A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

PROFESSORES
A CONCLUSÃO FOI QUE A MANEIRA COMO 

OS ALUNOS ERAM ENSINADOS TAMBÉM NÃO 
ERA NENHUMA SURPRESA. "NOSSA REGIÃO 

GASTOU MILHÕES DE DÓLARES 
CAPACITANDO OS PROFESSORES DE 

MANEIRA IDÊNTICA: SENTADOS EM UM 
ESCRITÓRIO, ESCUTANDO UM INSTRUTOR 
FALAR SOBRE O ENSINO CENTRADO NO 

PROFESSOR E, EM SEGUIDA, FAZENDO UMA 
PROVA", AFIRMA O MINISTÉRIO.

SEM O CONHECIMENTO NEM  

NECESSÁRIOSNECESSÁRIOS

Os analistas abriram os olhos para uma realidade: a relação 
direta entre os resultados educacionais e o conhecimento dos 
professores. Um exemplo disso foi uma prova que os 
professores fizeram, a mesma avaliação aplicada aos alunos 
da oitava série (o último ano do ciclo da educação primária). 
31% dos professores tiveram uma classificação "C" ou inferior. 
Os resultados daqueles que estavam se preparando para se 
tornar professores foram ainda mais preocupantes. Mais da 
metade dos avaliados (56%) tirou a nota "C", e apenas 6% 
deles alcançaram a nota máxima "A" (que equivale a 5 em 
uma prova que vale 5).
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Diante da alta demanda e da pouca oferta de professores, 
foram contratados docentes que não atendiam aos padrões 
mínimos. Eles não só careciam de conhecimento suficiente 
sobre o conteúdo que ensinavam, como também tinham 
muito a melhorar em termos de formação pedagógica, isto é, 
estratégias efetivas de ensino. Somente 47% dos professores 
de educação primária em Belize tinham a capacitação 
docente adequada. Para fins de comparação, esse índice era 
superior a 80% nos países Costa Rica, Equador, El Salvador, 
México, Panamá e Trinidad e Tobago.

De toda forma, tratava-se de uma questão estrutural. As 
diferentes instituições envolvidas não estavam oferecendo 
aos professores uma formação metodológica e de qualidade. 
Eles não haviam aprendido a integrar o conhecimento das 
disciplinas às devidas estratégias pedagógicas. Os 
professores ensinavam da mesma forma como haviam 
aprendido: memorizando conceitos e repetindo fórmulas.

PARTE DO PROBLEMA ERA QUE O TAMANHO 
DO CORPO DOCENTE CAPACITADO ERA 

MUITO PEQUENO E O NÚMERO DE ALUNOS 
ERA MUITO GRANDE. EM UMA DÉCADA, 

ENTRE 2003 E 2013, O NÚMERO DE ALUNOS 
NA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA AUMENTOU DE 
47.000 PARA 69.000, UM SALTO DE 47%.
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PERMITIR SALAS DE AULA 
AGITADAS E SEM 

 CARTEIRAS ALINHADAS CARTEIRAS ALINHADAS
om o apoio do BID, em 2014 teve 
início o "Programa para Melhoria 
da Qualidade da Educação" em 

Belize. Tratava-se de um projeto para 
formação de docentes com "pedagogia 
de ponta", com a implementação de uma 
metodologia de aprendizado baseada 
em investigação e resolução de 
problemas (IPP). Com esse enfoque, 
propõe-se que os estudantes analisem, 
de forma colaborativa, desafios 
pertinentes (casos práticos) e explorem 
diferentes possibilidades de resolvê-los.

Os líderes dessa iniciativa recordam o 
desafio de deixar para trás o paradigma 
da memorização de dados e números: 
"Não foi fácil. Tivemos de convencer os 
diretores das escolas de que uma aula 
com aprendizado não é necessariamente 
silenciosa.

Pedimos que os professores se 
permitissem 'abrir mão do controle' no 
intuito de empoderar os alunos como 
participantes ativos. Inclusive, tivemos 
de convencer os pais de que não era 
necessário reclamar de professores que 
não escreviam nada na lousa, ou caso 
parecesse que os alunos haviam 
passado o dia brincando."

Os diretores e pais contrários à ideia 
foram identificados e incluídos no 
processo. Até mesmo as mudanças de 
formato foram explicadas para eles, 
como a ideia de permitir salas de aula 
agitadas, em que as carteiras não estão 
perfeitamente organizadas e viradas 
para a lousa. Os elementos importantes 
eram o questionamento, o debate e o 
olhar crítico.

Outro modelo rompido foi o da 
capacitação de docentes, que costumava 
durar menos de uma semana e tinha o 
formato de cátedra, no qual todos 
recebiam instrução sem maiores 
interações. Para formar os professores com 
as novas tecnologias, seria necessário mais 
do que isso. Os professores precisariam de 
um programa de certificação de dois anos 
e, enquanto isso, não poderiam dar-se o 
luxo de suspender as atividades docentes.

A solução estava em possibilitar que os 
professores aprendessem enquanto 
continuavam ensinando. Assim, os 
professores tinham instrutores 
acompanhando e orientando suas aulas 
e recebiam constante feedback sobre 
as lições e estratégias adotadas. Todos 
os professores receberam capacitações 
individuais e em grupo com outros 
docentes.

C
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4906  APRENDER A ENSINAR COM PEDAGOGIA DE PONTA 

ANSIEDADE 
VENCENDO A  EM CINCO ANOS, ESTE PROGRAMA FOI 

ADOTADO EM 50% DAS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO PRIMÁRIA EM BELIZE. 60% DE 

TODOS OS PROFESSORES RECEBERAM 
TREINAMENTO, E QUASE 40% DOS ALUNOS 

FORAM BENEFICIADOS PELO NOVO 
MÉTODO DE APRENDIZADO.MATEMÁTICAMATEMÁTICA

Um estudo revelou que o progresso dos alunos da terceira 
série em matemática equivalia a 9 semanas adicionais de 
aulas, o que representa quase 1/4 do ano escolar. Em 
linguagem e ciências, o rendimento foi maior, 
respectivamente de 14 e 16 semanas adicionais de aulas, o que 
equivale a 35% e 40% do calendário letivo.

Os professores também melhoraram o conhecimento dos 
temas, embora a ênfase tenha sido nos métodos de ensino, 
não nos conteúdos. Numa avaliação posterior, a quantidade 
de professores que tirou "B" (nota 4 em uma prova que vale 5) 
foi 7% maior no grupo que participou do programa. Em 
matemática, a nota média dos professores passou de "D" 
(nota 2 em uma prova que vale 5) para "B". Dessa forma, 
muitos começaram a superar a chamada "ansiedade 
matemática", que é definida como um sentimento de tensão 
no momento de estudar essa disciplina e que interfere na 
capacidade de compreendê-la e aplicá-la. Um estudo do BID 
em Belize concluiu que a "ansiedade matemática dos 
estudantes estava relacionada à ansiedade matemática de 
seus professores".
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5006  APRENDER A ENSINAR COM PEDAGOGIA DE PONTA 

A INICIATIVA TAMBÉM 
INCLUIU UMA CAMPANHA 
PARA ATRAIR TALENTOS, 

JÁ QUE BONS RESULTADOS 
NAS PROVAS ACADÊMICAS 

CHAMAM A ATENÇÃO DE 
PROFESSORES DE 

QUALIDADE.

A iniciativa "Big Men Teach" ("Grandes 
homens ensinam") despertou o 
interesse da população docente 
masculina, que tradicionalmente tem 
sido minoritária na educação primária 
de Belize.

O ministério se orgulha de ter 
alcançado esses resultados sem 
precisar investir em equipamentos caros 
nem aumentar os tempos de formação 
dos docentes: "Só com a compra de 
materiais educativos, o aprendizado 
não vai melhorar.

Se os professores forem capacitados 
com o mesmo modelo pedagógico que 
não funcionou no passado, não importa 
quantos sejam treinados, nada vai mudar 
nas aulas. É necessário transformar o que 
acontece na sala de aula. É necessário 
transformar a prática pedagógica […] 
Não se trata do teorema de Pitágoras, a 
questão é tornar-se o próprio 
Pitágoras”.convertirse en el mismo 
Pitágoras”.

2 X 2 = x
Y
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• Quando um país quer melhorar os níveis de aprendizado 
dos alunos da educação básica, é possível alcançar avanços 
significativos transformando o modelo pedagógico e 
implementando metodologias de ponta, sem a necessidade 
de fazer grandes investimentos em materiais ou ampliar o 
tempo de formação dos docentes. Em Belize, os educadores 
decidiram repensar o modelo focado nos professores, que 
davam aulas com uma lousa de frente para um grupo de 
alunos, obrigados a memorizar e repetir fórmulas e 
números. O país começou a implementar uma metodologia 
de aprendizado baseada em investigação e resolução de 
problemas, isto é, na exploração e descoberta colaborativas 
por parte dos estudantes. Por si só, a mudança no enfoque 
pedagógico foi determinante para os estudantes 
demonstrarem progressos importantes em ciências, 
linguagem e matemática, sem a necessidade de grandes 
investimentos em infraestrutura ou materiais escolares. 
Entretanto, durante o programa de treinamento, que tinha 
duração prevista de dois anos, os professores continuaram 
ensinando em sala de aula. Durante suas aulas, os 
professores receberam o acompanhamento de instrutores, 
que lhes davam feedback individual e em grupo sobre o 
desenvolvimento das lições e estratégias.

• Quando um grupo de professores recebe formação 
profissional contínua sobre modelos educacionais de ponta, 
é possível melhorar consideravelmente, além de suas 
práticas pedagógicas, o conhecimento dos conteúdos que 
ensina. Em Belize, os professores não tinham uma base de 
conhecimento suficientemente sólida sobre as disciplinas 
que ministravam. Ao fazer a mesma prova elaborada para 
alunos da oitava série, 31% dos professores tiveram uma 
classificação "C" ou inferior (o que equivale à nota 3 em 
uma prova que vale 5). O mesmo resultado foi obtido por 
56% dos que fizeram a prova como aspirantes a professores, 
e apenas 6% tiraram "A", a nota mais alta das cinco 
possíveis. Depois de participar de um programa de 
certificação docente, os professores melhoraram 
consideravelmente seu conhecimento do conteúdo que 
ministravam. Considerando apenas matemática, a nota 
média dos professores passou de "D" (nota 2 em uma prova 
que vale 5) para "B" (nota 4 na prova valendo 5).

APRENDIZADOS

C O L E T I V A S

INDIVIDUAIS, 
LIÇÕES 
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5307 O VALOR DE UM PROTÓTIPO: NÃO É DEFINITIVO, MAS PODE SER DETERMINANTE 

68% do estado da Bahia é composto pelo 
semiárido. Isso significa dois terços do 

território não recebem chuvas suficientes para 
que a vegetação cresça de forma constante 
durante o ano. Preservar a água sempre foi 

importante, mas em um contexto assim 
torna-se crucial.

estado recebeu um sinal de alerta em 2006. O 
crescimento urbano, a expansão agrícola e os 
efeitos da mudança climática reduziram os 

recursos hídricos do estado a ponto de causar risco de 
desabastecimento de água para mais da metade da 
população baiana. O cenário também ameaça as 
atividades econômicas e industriais da Bacia 
Hidrográfica do Leste e da região metropolitana de 
Salvador, dois polos de desenvolvimento responsáveis 
por 60% do PIB da Bahia.

Boa parte do problema da escassez de água se devia à 
falta de políticas públicas de gestão ambiental e 
preservação de recursos naturais. Por isso, o estado da 
Bahia fez uma profunda reestruturação institucional para 
preencher essas lacunas. Para começar, o estado da Bahia 
criou a Secretaria do Meio Ambiente. Além disso, o 
estado aprovou duas leis consideradas emblemáticas, 
uma vez que possibilitam ações orientadas: a Política 
Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade e a Política Estadual de Recursos Hídricos.

O
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O propósito básico era a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais, especificamente dos recursos hídricos, além 
de resolver os conflitos ambientais envolvidos nos projetos de 
desenvolvimento econômico.

Com o apoio do BID, a equipe designada criou o Programa de 
Desenvolvimento Ambiental da Bahia, uma iniciativa pioneira 
entre os estados brasileiros que permitiu a elaboração de um 
moderno Sistema de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos. 
Foi neste momento que começou o maior desafio de todos.

NA PERSPECTIVA DESSAS REFORMAS, O 
ESTADO DA BAHIA ORDENOU A ELABORAÇÃO 

DE UM PLANO COM UM OBJETIVO BASTANTE 
CONCRETO: DESENVOLVER UM SISTEMA DE 
GESTÃO AMBIENTAL EFICIENTE E EFETIVO.
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PRÁTICAS E 

UMA PLATAFORMA PÚBLICA   SERIA NECESSÁRIO HABILITAR UMA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA, QUE 

FUNCIONARIA COMO A PEDRA 
ANGULAR DESSE SISTEMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS.

COM INFORMAÇÕES OBJETIVAS, 

ACESSÍVEISACESSÍVEIS
Na época, a equipe responsável compreendeu que precisaria 
criar um instrumento digital que oferecesse informações 
objetivas, práticas e acessíveis sobre as diferentes realidades 
ambientais do estado da Bahia, especificamente sobre as 
fontes de água. A ideia era que qualquer agente pudesse 
consultar tais informações e usá-las na tomada de decisão, 
por exemplo: uma comunidade que queira alertar sobre a 
possibilidade de uma obra causar impactos em seus recursos 
hídricos; um empresário que deseje disponibilizar as 
informações necessárias sobre o impacto ambiental de um 
projeto de desenvolvimento econômico; uma autoridade que 
precise elaborar um conceito informado sobre as condições 
de uma área na qual tramita uma licença ambiental.
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COM ESSE PROPÓSITO EM 
MENTE, TEVE INÍCIO A 

CRIAÇÃO DO SEIA, O 
SISTEMA ESTADUAL DE 

INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS E DE 

RECURSOS HÍDRICOS DO 
ESTADO DA BAHIA.

Trata-se de uma "plataforma com 
integração de dados georreferenciados 
e continuamente atualizados com 
informações sobre qualidade, 
quantidade e usuários da água, assim 
como dados sociais e ambientais 
disponibilizados para diversos 
agentes", explicam os líderes que 
trabalharam no desenvolvimento dessa 
iniciativa.

No entanto, executar esse plano era 
muito mais difícil do que imaginá-lo. 
"Contratar o desenvolvimento do SEIA 
foi uma odisseia… Elaborar os termos 
de referência de um sistema altamente 

inovador que desse suporte a um 
modus operandi ainda a ser definido 
envolve todo um desafio", afirmam os 
executores do projeto.

Um dos caminhos escolhidos foi o de 
somar ideias. Estabeleceu-se um diálogo 
com os diferentes órgãos ambientais da 
Bahia, o que possibilitou a melhor 
compreensão da diversidade de perfis 
dos futuros usuários da plataforma 
tecnológica. Com essa primeira 
abordagem, finalmente teve início a 
elaboração de um SEIA inicial, mas com 
uma condição: seria um protótipo, não 
uma versão definitiva.
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5707 O VALOR DE UM PROTÓTIPO: NÃO É DEFINITIVO, MAS PODE SER DETERMINANTE 

projeto piloto do SEIA foi 
inaugurado em 2012. Esse piloto 
foi de grande utilidade, pois 
ajudou os desenvolvedores dessa 

iniciativa a entender melhor as 
expectativas dos usuários e lhes mostrou 
com mais clareza os vários desafios 
tecnológicos que precisariam ser 
superados para alcançar as metas 
propostas. Além disso, essa primeira 
experiência levou os desenvolvedores a 
explorar outras funcionalidades nas quais 
não tinham pensado antes.
 
O protótipo também trouxe aos 
desenvolvedores o entendimento de que 
não estavam apenas implementando 
um sistema informativo simples, mas 

um processo complexo e altamente 

disruptivo que modernizaria a gestão 

pública do setor ambiental. Talvez por 

esse motivo, o fator mais revelador foi a 

descoberta de um grande desafio no qual 

nunca haviam pensado: a necessária 

transformação da cultura institucional. 

"Apesar da relevância da complexidade 

tecnológica do SEIA, a conquista do nível 

de excelência desejado exigiu a revisão 

das estruturas organizacionais, a 

elaboração de novos procedimentos 

operacionais e, sobretudo, a consolidação 

de uma nova mentalidade institucional por 

parte dos principais agentes envolvidos 

no design e uso da plataforma."

Os desenvolvedores identificaram que 
seria necessária uma profunda mudança 
de comportamento por parte dos 
funcionários públicos das diferentes 
entidades estatais e municipais, aquelas 
responsáveis pelos assuntos ambientais e 
de preservação dos recursos naturais. Foi 
assim que os executores adotaram 
medidas para criar uma cultura 
colaborativa entre as diferentes 
organizações, de forma que os 
funcionários estejam mais dispostos a 
alimentar a plataforma, compartilhar 
informações e trabalhar com espírito de 
equipe com foco no suporte aos usuários, 
não na burocracia dos processos.

O

A TRANSFORMAÇÃO  
NECESSÁRIA DA CULTURA 
 INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
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5807 O VALOR DE UM PROTÓTIPO: NÃO É DEFINITIVO, MAS PODE SER DETERMINANTE 

No entanto, o trabalho da alta gestão dos órgãos correspondentes facilitou a colaboração 
necessária entre áreas heterogêneas, como departamentos administrativos, técnicos, 
ambientais e tecnológicos, tornando essa sinergia um aspecto fundamental para o êxito do 
sistema.

Uma das ações realizadas foi envolver funcionários de diversas entidades e categorias na 
cocriação do SEIA, de maneira que entendessem desde o início suas vantagens (em termos da 
equipe e do próprio trabalho) e o comprometimento que deveriam ter para transformar esse 
projeto em realidade. Nesse sentido, foi fundamental incentivar as lideranças a cultivar um 
espírito inovador no interior das organizações, isto é, permitir aos funcionários explorar, 
sugerir, fracassar, aprender e corrigir.

NESSE PERCURSO QUE DUROU SEIS ANOS, A 
EVOLUÇÃO DO SEIA APRESENTOU DESAFIOS 

QUE EXIGIRAM UMA CONSTANTE CAPACIDADE 
DE ADAPTAÇÃO DAS EQUIPES. ENTRE OUTRAS 

DIFICULDADES, PODE-SE DESTACAR A 
DEBILIDADE DE ALGUNS PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS.
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UMA SOLUÇÃO 
MUITO MAIS DO QUE  

"NÃO SE TRATA APENAS DE UMA PLATAFORMA 
DE ALTA QUALIDADE", AFIRMAM OS 

PORTA-VOZES DA INICIATIVA. "ATUALMENTE, O 
SEIA É UM INSTRUMENTO DE EXECUÇÃO DE 

POLÍTICAS E REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS 
QUE PERMITE UM MANEJO MAIS EFETIVO E 

EFICIENTE DOS RECURSOS NATURAIS, 
ESPECIALMENTE DOS HÍDRICOS.

TECNOLÓGICATECNOLÓGICA
Trata-se de uma ferramenta de gestão ambiental verdadeira, 
prática, objetiva e funcional, com monitoramento on-line. A 
disponibilização das informações aos usuários facilita a 
tomada de decisões por parte de cidadãos, empresários, 
técnicos ambientais, gestores e autoridades."

O sistema permite inclusive análises ambientais de 
programas de investimento. Para tanto, a plataforma oferece 
informações sobre a região da possível intervenção, a 
cartografia da vegetação, o atlas socioambiental, a rede de 
recursos hídricos e o registro das pessoas físicas e jurídicas 
que são abastecidas pelas fontes de água. Também é possível 
extrair recomendações no intuito de incrementar os 
benefícios socioeconômicos e ambientais da iniciativa 
avaliada.

Em outras palavras, o SEIA fornece informações 
transparentes para a vigilância das comunidades, dá suporte 
ao trabalho dos técnicos que analisarão riscos e também 
facilita projetos de desenvolvimento econômico. Além disso, 
trata-se de uma ferramenta de decisão para as autoridades 
em temas como recuperação de áreas degradadas e controle 
sustentável do meio ambiente.
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APÓS A 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA, OS PRAZOS 

DE RESPOSTA A 
DENÚNCIAS E 

RECLAMAÇÕES FORAM 
REDUZIDOS.

Também houve melhoria na eficiência dos 

processos de concessão de licenças 

ambientais e na satisfação dos 

beneficiários de serviços ambientais, como 

concessão de permissões e autorizações 

para uso de recursos hídricos. Ademais, 

houve um aumento de mais de 15.000 

hectares nas áreas legalmente protegidas e 

atendidas por planos de recuperação.

Dada a quantidade de dados que integra 

(geográficos, sociais e ambientais), o 

sistema chamou a atenção das Secretarias 

da Fazenda e do Planejamento, que se 

baseiam nas informações do SEIA para 

elaborar seus programas de 

desenvolvimento e políticas territoriais.   

O sistema também tem possibilitado um 

trabalho mais articulado entre essas 

entidades. "A Bahia decidiu integrar as 

pautas de preservação, fiscalização, 

planejamento ambiental e gestão de 

recursos hídricos, sem perder de vista o 

desenvolvimento econômico do estado", 

relatam os coordenadores da Secretaria do 

Meio Ambiente.

Também afirmam que o SEIA, que começou 

como um protótipo, "consolidou-se como a 

maior e mais importante estratégia de 

modernização da gestão ambiental e de 

recursos hídricos, levando a Bahia a uma 

posição de destaque no cenário nacional, em 

termos ambientais […] Existe um antes e um 

depois do SEIA."
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• Quando não é possível compreender todas as 
complexidades de um desenvolvimento tecnológico – o 
que é essencial para a execução de um projeto – podemos 
começar com um protótipo que permita descobrir, ao 
longo do processo, as funcionalidades e as condições 
técnicas necessárias. O estado da Bahia assumiu a tarefa de 
criar o SEIA (Sistema Estadual de Informações Ambientais 
e de Recursos Hídricos), uma ferramenta que facilitaria a 
implementação das políticas estaduais de gestão ambiental 
e preservação de recursos naturais. O estado teve 
dificuldades no momento de contratar o desenvolvimento 
tecnológico de que necessitavam. Em várias ocasiões, foi 
necessário repetir os termos de referência, devido à 
incerteza com relação a determinados aspectos técnicos ou 
funcionais. Diante dessa situação, o estado decidiu 
começar com um protótipo que não era definitivo, mas que 
trouxe mais clareza sobre os desafios técnicos. Essa 
também foi uma oportunidade de explorar outras 
funcionalidades que não haviam sido pensadas. Aliás, a 
equipe descobriu um desafio maior: para que o SEIA 
funcionasse, ele deveria vir acompanhado de uma 
transformação cultural das instituições e dos funcionários 
envolvidos no projeto.

• A adoção de uma plataforma tecnológica pode implicar a 
profunda modernização da administração pública, e é 
possível transformar paralelamente a cultura institucional 
para que o desenvolvimento tecnológico seja 
adequadamente implementado pelos funcionários. O estado 
da Bahia precisou trabalhar na mudança de mentalidade dos 
servidores estaduais e municipais que seriam responsáveis 
por colocar o novo SEIA em ação, no intuito de alcançar 
uma cultura mais colaborativa entre as instituições e 
possibilitar, assim, trocar informações e alimentar melhor a 
plataforma tecnológica que estava sendo desenvolvida. Para 
isso, funcionários de diversas entidades e hierarquias foram 
incentivados a participar da cocriação do SEIA, para que 
conhecessem em primeira mão os benefícios do novo 
sistema e o comprometimento que deveriam ter.

APRENDIZADOS

C O L E T I V A S

INDIVIDUAIS, 
LIÇÕES 
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63 O FATOR "CONFIANÇA" NO CADASTRO RURAL 08

Nas histórias de êxito, os fracassos são 
considerados medalhas: esses momentos, em 
vez de derrotar os protagonistas da iniciativa, 
os motivaram a corrigir o rumo. Isso ocorreu 

em um ambicioso projeto de cadastro rural no 
Equador. Os êxitos que hoje orgulham a equipe 

só vieram depois de alguns reveses que 
chegaram a abalar a iniciativa.

cadastro rural é um instrumento de grande 
importância, pois reúne informações destinadas a 
múltiplos propósitos, como formalização da posse da 

terra, designação de investimentos estratégicos para o 
desenvolvimento das regiões e uso planejado dos recursos 
naturais. Com o apoio do BID, o Equador se propôs a 
trabalhar em um sistema completo que permitisse a 
identificação das propriedades rurais do país, incluindo seus 
usos, limites e titularidade.

O caminho parecia longo. Entre 2005 e 2009, graças a um 
projeto piloto financiado pelo BID, foram atualizadas as 
informações de 8 de um total de 221 cantões (as 24 províncias 
ou regiões do Equador são divididas em "cantões"). Com essa 
experiência, o país estimou que poderia alcançar avanços 
significativos nos próximos dois ou três anos. Por exemplo, o 
país esperava contar com a ortofotografia da maior parte do 
território, isto é, com um plano cartográfico completo e em 
escala baseado em fotografias aéreas.

O que ocorreu foi que o ano de 2012 chegou ao fim e várias 
expectativas não haviam sido cumpridas: embora as 
fotografias aéreas estivessem sendo concluídas, menos de 
50% do território nacional tinha os planos em escala 
aprovados. Pior ainda, havia restrições na distribuição e no 
uso das imagens que já estavam prontas. A essa altura e em 
meio a muitas dificuldades, em vários cantões o trabalho 
cadastral estava apenas começando.

O
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64 O FATOR "CONFIANÇA" NO CADASTRO RURAL 08

DA
TENSÃO À 

COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO

avia uma profunda desconfiança 
por parte dos governos locais. 
Após mais de dois anos e diante 
da falta de avanço, a tensão 

aumentava. Além disso, havia um 
mal-estar generalizado devido à 
restrição do acesso às ortofotografias 
disponíveis e à falta de divulgação 
adequada da iniciativa. Poucas pessoas 
conheciam e ainda menos pessoas 
compreendiam os benefícios de um 
cadastro rural, que às vezes era 
interpretado como uma simples medida 
para inventariar as terras e cobrar mais 
impostos.

Na realidade, as informações trazidas 
pelo cadastro trazem mais segurança 
jurídica aos camponeses, por se tratar 
de um instrumento de formalização da 
propriedade da terra. Assim, as pessoas 
ganham acesso a crédito, o que abre 

espaço para novos investimentos e 
mais produtividade. Além disso, o 
cadastro permite melhorar e aumentar 
a arrecadação de impostos imobiliários 
para os orçamentos locais. Ao mesmo 
tempo, o cadastro é fundamental para 
o planejamento, a organização 
territorial e a melhor orientação de 
investimentos por parte de diferentes 
autoridades.

Diante desse panorama, os executores 
começaram reconfigurando a relação 
com os diferentes agentes. "Aqui no 
Equador, os cadastros são 
administrados pelos municípios, por 
isso era fundamental que prefeitos e 
conselheiros se apropriassem do projeto 
executado pelo Ministério da 
Agricultura. Para conseguir isso, 
apostamos na estratégia de uma relação 

quase personalizada, apesar de se 
tratar de um projeto maciço e 
nacional", conta uma das porta-vozes 
do projeto.

A estratégia incluiu conversar com 
prefeitos e líderes de diferentes linhas 
políticas dentro de um mesmo 
município, uma vez que todos deviam 
estar cientes da importância, 
praticidade e utilidade dessa iniciativa. 
Ocorreu um processo de reconstrução 
de confiança que incluiu o 
compartilhamento gratuito de 
ortofotomapas (os mesmos cuja 
circulação estava restrita) começando 
com a disponibilização para os 
governos locais que se vincularam ao 
projeto desde o início.

H
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O PASSO SEGUINTE DO PROJETO FOI 
APROXIMAR-SE DOS CAMPONESES, UMA 

TAREFA QUE TRAZ COMPLEXIDADES 
ESPECÍFICAS. DURANTE O PROCESSO 

DE LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
DO CADASTRO RURAL, PODE SER 

INCÔMODO RECEBER EM CASA 
PESSOAS DESCONHECIDAS QUE 

CHEGAM FAZENDO PERGUNTAS E 
TIRANDO MEDIDAS DOS LOTES.

Por isso, os coordenadores do projeto selecionaram e 
capacitaram pessoas dos próprios povoados para formar os 
grupos: "Era muito importante que as pessoas confiassem em 
nós e nos autorizassem a entrar em suas casas e tirar fotos de 
seus cultivos. Além disso, era fundamental também que os 
camponeses apresentassem a documentação e informassem 
veridicamente se tinham os títulos de posse das 
propriedades", recorda uma funcionária.

No intuito de capacitar os recenseadores, todos os manuais 
de trabalho no campo foram reelaborados. Com isso, as 
equipes chegavam não só para fazer perguntas, mas também 
para oferecer soluções. Por exemplo, os recenseadores 
ajudaram a resolver preocupações e problemas comuns sobre 
a posse das propriedades. Também ofereciam assessoria 
jurídica sobre possíveis cursos de ação em determinados 
trâmites.

A NORA, 
A SOGRA 

A HERANÇAA HERANÇAE

65

COMEÇO



66 O FATOR "CONFIANÇA" NO CADASTRO RURAL 08

APÓS ALGUNS MESES, OS 
REPRESENTANTES DO 

PROGRAMA VOLTARAM AOS 
TERRITÓRIOS PARA 

APRESENTAR OS RESULTADOS 
DO CADASTRO. TODOS OS 

MORADORES PODIAM VER OS 
MAPAS PARA RECONHECER 
SEUS LOTES E OS LOTES DE 
VIZINHOS, GERANDO ASSIM 

UMA VALIDAÇÃO 
COMUNITÁRIA.

Todos receberam gratuitamente a planta 
impressa de sua propriedade. "Em geral, 
empresários veem as terras como cifras 
ou investimento. Para os políticos, as 
terras significam mapas ou impostos. No 
entanto, para o povo, a terra é seu 
trabalho, sua vida e a raiz que ele segura 
para evitar a necessidade de migração", 
explicam os representantes do programa.

As pessoas que necessitavam receberam 
assistência jurídica gratuita sobre 
assuntos relacionados a propriedades 
herdadas ou disputas de limites de terras. 
A maior parte das consultas foi resolvida 
durante as próprias jornadas de divulgação.

Os representantes do programa contam 
que, certo dia, duas mulheres se 
aproximaram. Uma delas afirmou que 
gostaria de formalizar a pose de um lote 
que havia herdado da sogra. Para isso, 
seria necessária uma certidão de óbito. A 
outra senhora deu a entender que não 
seria possível conseguir esse documento, 
porque ela era a sogra: "Onde eu 
assino?", perguntou entusiasmada. 
"Entendemos então que não se tratava 
de uma herança, mas de uma 'doação 
entre vivos', o que exigiria uma solução 
diferente", pontua uma funcionária que 
participou do projeto de cadastro. 
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INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS DE  

DE PROPRIEDADESDE PROPRIEDADESMAIS DE 
UM MILHÃO 

equipe fez então uma última 
aposta: migrar todas as 
informações cadastrais, novas e 
velhas, mapas e plantas em 

papel, para uma nova plataforma digital 
de uso livre e fácil acesso.

Foi necessário começar do zero o que 
chamaram de Sistema Nacional de 
Administração de Terras (SINAT). Foi 
incorporada uma série de 
funcionalidades úteis para diferentes 
perfis, em nível local e nacional. Uma 
delas foi a criação de um balcão único 
para cobranças relacionadas ao 
cadastro, na forma de uma ferramenta 
de gestão dos governos locais. Por 
outro lado, foi desenvolvido um 
aplicativo compatível com o SINAT para 
que os camponeses acessem consultas, 
trâmites e orientação jurídica.

Além disso, diante da utilidade desse 
instrumento e por solicitação das 
próprias administrações municipais, foi 
incorporado um módulo adicional de 
cadastro urbano que permitiu ampliar 
consideravelmente a cobertura do 
projeto.

Em 2017, cinco anos após o ponto de 
ruptura, o projeto foi concluído 
satisfatoriamente. Foram levantadas 
informações de mais de um milhão de 
propriedades rurais, dados que em 2021 
permanecem atualizados no SINAT e 
que correspondem a 3,2 milhões de 
hectares.

No total, atualmente está documentada a 
ortofotografia de quase 90% do território 
nacional, que tem sido compartilhada 
gratuitamente com todas as entidades 

públicas e projetos que solicitam acesso. 
Além disso, o SINAT é uma fonte vigente 
de informações e um instrumento de 
gestão para 67 governos locais do 
Equador.

Estima-se que o cadastro beneficia 5 
milhões de habitantes, que podem 
acessá-lo para fazer consultas, realizar 
trâmites ou obter um certificado. Por 
eles, pelos cidadãos comuns, pelos 
camponeses de diferentes cantos do 
Equador, podemos dizer que o fracasso 
valeu a pena, pois foi a partir daquele 
fracasso inicial que o rumo do 
programa foi corrigido, até que 
pudemos exibir a medalha das metas 
alcançadas e do dever cumprido.

A
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• Quando um projeto associado ao desenvolvimento rural se 
encontra paralisado por conta da tensão entre diferentes 
agentes locais, é possível abrir canais de comunicação 
individualizados que permitam recuperar a confiança e gerar 
sinergias para cumprir os objetivos da iniciativa. No Equador, 
há dois anos um programa de cadastro rural não conseguia 
dar início a trabalhos maciços de levantamento de 
informações em campo. Devido à falta de comunicação e 
divulgação dessa iniciativa, havia inconformidade por parte 
dos governos locais e desconfiança por parte dos 
camponeses. Dentre outras medidas, foram abertos espaços 
de diálogo para divulgar os benefícios do projeto cadastral. 
Por um lado, os responsáveis pelo projeto conversaram 
individualmente com quase todos os prefeitos e conselheiros 
dos diferentes municípios, no intuito de divulgar os detalhes 
e benefícios da iniciativa. Por outro lado, também 
conversaram com as pessoas das zonas rurais. As equipes 
não só iam às propriedades fazer perguntas para o cadastro; 
como parte do processo de modernização, elas também 
buscavam entender e resolver os principais problemas e 

preocupações legais dos camponeses sobre assuntos 
relacionados à posse da terra. Após a coleta das 
informações, as equipes voltaram para divulgar os mapas, 
entregaram a cada morador rural a planta de seu sítio e 
ofereceram assistência jurídica gratuita de consultoria 
adicional para quem desejasse. Ao final, o projeto conseguiu 
levantar informações de mais de um milhão de propriedades 
e pôs em funcionamento uma plataforma digital para onde 
foram migrados todos os dados do cadastro. Isso permitiu o 
fácil uso do sistema tanto por entidades públicas quanto por 
todos os equatorianos que desejam fazer consultas, realizar 
trâmites e obter certificados.

APRENDIZADOS

C O L E T I V A S

INDIVIDUAIS, 
LIÇÕES 
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