
Assistência aos países subdesenvolvidos, resolve?

Conferência : O futuro dos fundos na filantropia

Eu gostaria de começar com uma pequena ilustração do que
poderia acontecer se o ser humano parasse de procurar pela
razão e a pela eficiência do efeito de suas tarefas no seu no dia
dia.  Para  alguém  como  o  professor  Webbink,  que  fez  da
pesquisa um trabalho diário, uma história a se pensar.

O resultado da inutilidade.

Alguns anos atrás, ou talvez a mais tempo, como também está
acontecendo comigo, os anos estão cobrando seu preço, escutei
isso na rádio de um colega. Um homem pontual e bem vestido,
de terno, quando seu novo empregador chegou. Ordenou seus
materiais em sua mesa, sentou-se e olhou para fora da janela.
Não importava o que os seus colegas do trabalho lhe falava, ele
nem se mexia. Por nada e ninguém ele mexia, ele estava igual
a um zumbi olhando pela janela. Meio-dia ele comeu o pão que
tinha trazidos de casa e saiu sem dar uma palavra, e sem ter
feito nada, somente olhou pela janela até a hora de ir embora.
Manteve este comportamento por várias semanas, ao ponto de
não  querer  voltar  mais  para  casa.  Então  seus  colegas  de
trabalho  o  deixaram  sentado.  Alguns  dias  depois,  ele  foi
encontrado morto em sua mesa. Só depois de sua morte, seus
colegas foram procurar saber quem ele era. Depois de algumas
pesquisas, descobriram que ele havia trabalhado nos correios.
Bem, até então isso não tem nada demais. Nos correios fazia
um trabalho muito útil. Este homem trabalhou na última fase
de  itens  não  entregues,  que  são,  eventualmente  queimados
depois  de  muitas  tentativas  de  localizar  o  destinatário.  Este
homem tinha a função de colocar todos os itens não entregues
em ordem alfabética antes de irem para o incinerador.

Uma morte e o nosso pedido de avaliação

A morte  solitária,  incompreendida,  mas  calma,  atrás  de  sua
mesa, nessa história, é o resultado de uma vida inútil. O medo
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disso  não  foi  o  motivo  de  pedirmos  para  o  ECSP  (Erasmus
Centre  for  Strategic  Filantropy)  investigar  o  efeito  do  nosso
programa PEDE, de reforço escolar  para crianças nas favelas
brasileiras.  Por  isso  que  essa  história,  embora  sempre
precisamos ser vigilantes, está longe de nós. Não, a razão para
este  pedido  estava  nas  mensagens  positivas  que recebemos
dos nossos projetos. As crianças estão dando passos enormes
em seu desenvolvimentos cognitivo e social. Até os diretores
das  escolas  nos  perguntaram o  que  temos  feito  com essas
crianças para ajudá-las, em tão pouco tempo e com um grande
efeito.  Quando contamos essas histórias, uma atrás do outra
para  as  pessoas,  algo  que  nós  fazemos   com orgulho,  nós
ouvimos que nós estavamos exagerando. E, às vezes, nossas
palavras  até  foram  questionadas.   Para  examinar  melhor  o
lado  positivo  de  todas  essas  histórias,  e  também  os  lados
negativos  claro,  em 2010,  eu  fiz  um pedido  para  Professor
Webbink. O Conselho da Children Asking percebeu que junto
com isso vinha um risco. A pesquisa poderia provar para os
críticos que eles estavam certos e que de fato as histórias do
grande efeito eram mentiras da nossa equipe. Por isso seria
melhor  descobrirmos  isso  rápido  para  previnir  a  inutilidade,
para não morrermos inglórios atrás de nossas mesas. Talvez,
confiantes demais e muito convencidos de que nós estavamos
certos fizemos o convite,  abertos também para receber pontos
de melhorias. Se, por acaso, tinham coisas que nós poderiamos
melhorar, o conselho já falou anticipadamente que estariamos
dispostos a mudar, em favor das crianças que estão sob nossa
responsabilidade, pois sabemos que o nosso  programma não
está perfeito.

O efeito da nossa estratégia de desenvolvimento

Deixarei que o Dr. Hubers explique o resultado dessa pesquisa.
Nesse  discurso  eu  só  quero  compartilhar  o  resultado  do
profesor Webbink: “O relatório confirmou que as crianças do
PEDE  realmente  melhoram  seu  desempenho  na  escola.  A
participação no PEDE tem os resultados equivalentes a um ano
na escola pública. Este é um feito notável.” Este é um dado
estatístico, e, portanto, isento de qualquer suspeita de exagero
ou manipulação. Para nós, como chegamos a este resultado é
muito mais importante. Aqui está algo a aprender. Acompanhe
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uma pequena história sobre nossas origens e as escolhas que
fizemos. Primeiro gostaria de explicar o que é o PEDE. Pede é a
forma singular do verbo pedir, significa implorar ou suplicar, daí
vem a palavra Children Asking.  As letras P.E.D.E significam
Programma  Educional  de  Desenvolvimento  Escolar.  É  um
programa de reforço escolar que durante 4 dias na semana,
uma hora e  meia  no horário  livre  das  crianças  é  executada
pelas igrejas na periferia.

Children Asking é uma organização relativamente jovem, e uma
pequena  organização,  flexível  criada  como  um  projeto  da
UNESCO, que tem  como objetivo chamar a atenção para a
situação  das  crianças  em  circunstâncias  difíceis  e,
especialmente,  as  crianças  que vivem nas chamadas  favelas
brasileiras. Como  chegamos recentemente ao campo de ajuda
humanitária tivemos uma visão mais clara sobre tal situação.
Não dariamos um saco de dinheiro, mesmo se fossemos capaz
de gerenciar o controle dos gastos. Que essa última opção, algo
que dentro da cultura da favela não é possível. Pessoas que
crescerem sem dinheiro,  em um mundo onde a política está
comrrompida, sempre tem a disposição de te contar algo que
você  quer  ouvir  e  te  enganar.  Um  pastor  de  uma  famosa
denonimação  contou  que  estava  levando  20.000  dólares
pertencentes à igreja para o banco e no caminho foi assaltado.
Isso infelizmente não é raridade. Controlar é dificil, mais até se
você  conseguir  isso,  tem  um  efeito  negativo  bem  maior.
Quando você dá um saco de dinheiro para as pessoas você tira
delas o desafio de tomar o controle de seu próprio destino e
das  demais  pessoas  de  sua  convivência.  Como benfeitor  do
Norte,  assim  você  faz  a  pessoa  do  Sul  como  cidadão  de
segunda classe, sem a ajuda do norte superior o sulista não irá
alcansar  seus  objetivos.  Mas,  além  desse  pensamento  neo-
colonial, a influência de mandar dinheiro para o carente no Sul
sempre é um disastre para as estraturas sociais locais. Temos
muitos  exemplos  de  comunidades  eclesiásticas  que  estão
crescendo com uma influência ativa no desenvolvimento do seu
bairro, mas tendo com consequência briga entre si por causa de
destribuição de postos de trabalho. O título do livro: “White
man give  me money”  (Homem branco,  me dá dinheiro),  da
esposa de um embaixador Holandês na África, nos conta onde
está o problema. A Children Asking, desde então decidiu de não
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só dar propriedade jurídica mas também moral e financiera nas
mãos dos parceiros locais. Eles são os principais responsáveis 
para  o  desenvolvimento  de  sua  própria  sociedade.  Sabem
melhor do que nós onde estão, e quais são, as necessidades e
os pontos fracos, e também podem ser melhores do que nós
em  soluções  criativas.  Na  prática  isso  significa  que  para  a
execução dos projetos nós colaboramos, no máximo,  com 50%
financeiramente. A outra metade, depende das possibilidades
da  igreja  executante.  Além  disso,  usamos  um  sistema
chamado:ABC igrejas, sendo A (rico), B (médio) e C (pobres).
O grau de apoio financeiro é determinado pelo status da igreja
e o objetivo é que as igrejas se movimentem para uma classe
mais  alta  para  que  eventualmente  sejam  capazes  de
caminharem sozinhas.  Neste momento temos alcançado esse
status  em  quase  todas  as  igrejas  parceiras.  Esse  modo de
trabalhar fez com que recebessemos muitas críticas de pessoas
que não sabem muito de ajuda humanitária. Ouvimos que nós
deveriamos ter “vergonha na cara” com a mixaria que damos.
Mas,  pelas  pessoas  experientes  na  área,  essa  estratégia  foi
muito apreciada. O fato é que, em geral, essas pessoas não são
nossos  doadores.  Devido  a  essa  maneira  de  trabalho  o
envolvimento da própria sociedade, para melhorar a situação
local, cresceu muito. O mais importante, porém, é incentivar a
auto-estima de nossos parceiros. Sentimento esse que deve ser
dado às crianças sob sua responsabilidade. O que você tem irá
irradiar e o que você não tem, você não pode compartilhar.
Neste momento a nossa política visa aumentar a capacidade
financeira das igrejas parceiras de execução, orientando-as na
criação  de  sua  arrecadação  própria  em igrejas  mais  ricas  e
ajudar a criar pequenas atividades comerciais.

Nós também vamos ajudá-los através da criação da Associação
Pede  Brasil,  100%  brasileira,  sua  arrecadação  própria  na
indústria brasileira e do governo. A “vara de pesca e em vez de
peixes” é o famoso slogan de que a nossa política de 2012-
2016  usa  como  guia.   Com  os  nossos  fundos  holandesse
manteremos uma rede de coordenadores profisionais e junto
com  isso  o  desenvolvimento  do  plano  de  estudo  e
acompanhamento,  chamado  HR  -  Hoog  Rendement (Alto
Rendemento).  Doadores,  que  chamamos  de  padrinhos,  não
estão  ligados  a  uma  criança,  mas  a  um  lugar  de
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apreendizagem. Numa linguagem popular,  uma mesa e  uma
cadeira em uma igrejinha ou em uma favela. Nesse lugar de
apreendizgam eles fazem o possível com a sua doação. Nossa
rede de coordenadoras faz com que nessa cadeira se assente
uma criança, e que ela tenha um material  de escola de boa
qualidade,  além  disso  eles  coordenarão  os  voluntários  das
igrejas  locais  na execução do  plano  da  PEDE.  A  igreja
executante  faz  o  resto;  ou  seja,  as  professoras  voluntarias,
uma sala, luz, água, limpeza e o que mais for necessário para
que o projeto funcione bem.

Três escolhas importante que contribuíram para o sucesso do
conceito da PEDE

O grande problema no sistema educacional brasileiro é a falta
de melhores condições para a aprendizagem. O que está em
jogo  é  garantir  às  crianças  um  ambiente  seguro,  limpo  e
higiênico de aprendizagem, onde a paz e a ordem prevaleçam.
Com isso, crianças analfabetas de 9 a 10 anos aprendem a ler e
a escrever dentro de algumas semanas. Assim a auto-estima e
a fome de mais sabedoria aumenta.

Por várias razões nos escolhemos a não oferecer almoço. As
fotos das criancas comendo sempre são boas na arrecardação
de fundos. Mas essas fotos não demonstravam o outro lado.
Muita  comida  jogada  fora  e  pais  que  não  cumprem  sua
responsabilidade e enviam seus fihos só por um almaço para a
cozinha  do  projeto.  O  dinheiro  que  deveria  ser  gasto  nas
crianças estava sendo colocados nos bolsos dos traficantes e
donos dos bares. Nós queremos estimular os pais a tomarem
essa  responsabilidade.  Claro  que tem excecões  nessa  regra,
exitem  pais  que  realmente  não  tem  dinheiro  pra  comprar
comida. Essa seleção fica a cargo das igrejas. Se esse for o
caso, eles irão oferecer um almaço/lanche. A Children Asking
não faz isso, mantendo os custos do programma PEDE baixo.
Com isso também fica mais fácil multiplicar.

Children  Asking  não  discrimina  nenhum tipo  de  meninas  ou
meninos de familias mais carentes. Children Asking escolhe um
lugar geográfico, que são os lugares de risco. Um lugar onde
crianças sem ajuda de fora não conseguem crescer segundo o
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direito da criança que foram feitos pelas Nações Unidas. Dentro
dessa área tudo mundo é bem vindo. Religão nem classe social
não  fazemos  discriminação.  Assim  nós  não  interferimos  na
estrutura social e assim também pode ser que o filho de um pai
bem succedido na favela seja levado para o projeto de carro. A
escolha não de interferir na classe social foi feita para não criar
uma nova classe das criancas carentes que precisam ir para o
PEDE. Nossos esforços estão sendo focados para expandir as
responsabilidades dentro daquele bairro. Isso nós não fazemos
se nós dividimos o bairro em classes sociais.

As recomendações

Como dito acima, o conselheiro é escolhido com antecedência
para quaisquer recomendações e capacitação. Bem, notamos
que nas notas de geografia e história fica atrazada comparar
com linguagem e matemática. A causa deve ser a ausência de
conhecimento suficiente dos professores voluntários do PEDE.
Eles também crescerem num bairro pobre e essa sabedoria não
está  presente  naturalmente.  Durante  nossos  treinamentos
regulares daremos mais atenção a essa necessidade.

6



Um segundo ponto a notar a partir do relatório é a diferença
nas taxas de crescimento entre meninos e meninas. Meninas
tem o maior desempenho em sua participação no projeto
Pede,  enquanto os meninos tirão um menor proveito,  em
alguns casos eles até mesmo regridem. A razão para isso
está  também  especifica  no  relatório,  a  saber,  o
comportamento de substituição. Os passão a frequentar o
PEDE mas muitas vezes interrompem as aulas nas escolas
públicas  por  causa  de  sua  incapacidade  escolar.  A  causa
deste comportamento de substituição deve ser buscada no
desenvolvimento  social  /  psicológico  de  meninos  que
crescem  nas  favelas  da  América  Latina.  Uma  recente
avaliação  conduzida  pela  psicóloga  Cristiane  Merkus  da
Faculdade  de  Psicologia  da  Universidade  Erasmus  de
Rotterdão,  nos  apresenta  uma  razão  a  se  pensar.  Um
comportamento que  também se reflete no desenvolvimento
de  meninos  antilhanos  na  Holanda.  A  ausência  quase
completa do papel do pai na sociedades, que é um modelo
de identificação importante.  Como resultado,  eles  ficam à
deriva  e  do  comportamento  machista  de  seus  ídolo.  A
primeira medida que, tomaremos é conseguir mais homens
para dar aula. Isso pode ser parte do modelo pai para essas
meninos.  Mas,  como  já  disse,  as  pesquisas  sobre  esse
assunto  serão  mais  aprofundadas.  Quase  que  eu  iria
esquecer,  nos também estamos monitorando os dados de
ausência dos alunos da PEDE.

Conclusão

Podemos constatar que quase todas as nossas escolhas foram
feitas para estimular a responsabilidade das comunidades locais
pelas Crianças em Condicaos Difícies, e assim contriubuir  na
coesião social dentro da cultura da favela.
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Como essa conferência e feito debaixo da tema, o Futuro dos
Fundos na Filantropia, eu posso afirmar que ele existe. Mais,
só se nos podemos aumenter essa coesão social dentro da
cultura brasileira. De acordo com a teoria do William David
Hamilton (b x r > c) esta a base do altruismo. Pelo menos
isso  explica  como  fonciona.  Então  quando  podemos
aumentar o r (relação) ou em outras palavras aumentar a
coesão social, isso nos ensina que com um cálculo simples
nós podemos conseguir si o resultado (b=beneficios) ficará
iguais, os c (custos), os fundos na filantropia, irá aumentar.
Altruismo ou sacrifício  próprio  muitas vezes  é  visto como
uma virtude Cristã. Mas, a pesar o fato de que Jesus Cristo
levou isso como meta de sua vida, e que Tacitus chamou
isso: “Um movimento rebelde que ser pressionado a cabeça
por  Pôncio  Pilatos,  mas  que,  no  entanto,  agora  a  seria
penetrado na Roma”, afigure-se que este não é o caso. Na
sociedade  quasi  completamente  cristã  brasileira  é  um
fenômeno  decididamente  ainda  subdesenvolvido.  Esta
siciedade  ainda  está  sofrendo  das  consequências  do
coloniolismo  e  escravidão.  A  cultura  é  baseada  no  seu
próprio eu, e isso nós vemos em todas as classes sociais, e
também dentro das igrejas. Na luta por um mundo justo,
também deve ser ensinada para muitos Cristãs ainda. E isso
também é  para  o  nosso  interesse,  claro.  Em um mundo
onde a regra é “Cada um por si  e Deus por todos”,  nos,
como organização  Cristã,  não  queremos  viver.  Eu  espero
que você também não queira isso.

Eric Visser.
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