
 

Relatório do Encontro TEDxChange: 

O futuro que nós construímos  

Agência Comunitária de Pinheiros 

 

 

Em 2000, a organização das Nações Unidas propôs oito objetivos e metas a serem alcançados 

coletivamente por todo o globo na perspectiva da sustentabilidade e desenvolvimento do 

planeta. São eles: 

1. Acabar com a fome e a miséria 

2. Educação de qualidade para todos 

3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher 

4. Reduzir a mortalidade infantil 

5. Melhorar a saúde das gestantes 

6. Combater a Aids, a malária e outras doenças 



7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento 

 

Dez anos depois da elaboração dos objetivos, o TEDx1 decidiu promover uma discussão global 

sobre o atual panorama das metas.  A ideia foi buscar que indivíduos envolvidos com a 

proposta TED se reunissem com seus pares, amigos, colegas em suas próprias residências, 

escolas, casas ou postos de trabalho para discutir e pensar localmente suas ações para o 

alcance das metas. O evento, organizado em parceira pela Bill e Melinda Gates Foudation 

aconteceu simultaneamente em todos os países no dia 20 de setembro com a mesma 

pergunta em mente: Dez anos se passaram. Onde estamos para salvar e melhorar nossas vidas 

ao redor do globo? E o que reserva o futuro?  
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O evento foi transmitido ao vivo e está disponível do site do TEDx. Para acessá-lo, clique aqui. 

Resumo da discussão  

O evento contou com a participação dos palestrantes Hans Rosling, Melinda Gates, Mecha 

Veravaidya, Graça Machel e apresentação do grupo musical Bajah + The Dry eye crew.   

                                                           
1
 O que é um evento TEDx? Segundo o portal do evento, o TEDx Vila Madá é um movimento 

independente sem fins lucrativos licenciado pelo TED e  orquestrado pela Educartis. Os TEDx têm por 
premissa serem realizados para reunir pessoas interessadas em compartilhar as experiências ao estilo 
do TED - uma organização sem fins lucrativos fundada na década de 80 com o objetivo de espalhar 
novas ideias, inicialmente sobre Tecnologia, Entretenimento e Design. Hoje, apoiada por inúmeras 
personalidades políticas, a organização mantém um site que reúne mais de 600 palestras, acessadas 50 
milhões de pessoas de 150 países. 
2
 Página nacional dos 8 objetivos do milênio, ligada à proposta de voluntariado. (imagem).  

http://www.livestream.com/tedxchangevilamada/video?clipId=pla_248e775b-d1ce-4831-a301-4c7ac91913f9&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.objetivosdomilenio.org.br/


 

 

Hans Rosling3 

“Gosto dessas metas porque elas são algumas. São oito. Com essas oito metas, a ONU nos diz 

o que há para mudar no globo para que as pessoas tenham uma boa vida: temos que terminar 

com a pobreza, promover a igualdade de gênero, diminuir a mortalidade infantil, combater 

doenças, melhorar a saúde materna. Mas, existem outras razões para eu gostar tanto delas. 

Elas são mensuráveis. Cada uma delas pode ser medida. Podemos medi-las. Por exemplo, a 

mortalidade infantil. Temos que reduzi-la em dois terços.  a um terço de 1990 a 2015. Isso 

significa 4% ao ano e isso é o que faz a diferença entre as falas políticas e a busca do que é 

realmente importante, de uma vida melhor para as pessoas. O que eu realmente gosto disso e 

que já documentamos em vários países – países da Ásia, do Oriente Médio,  e até o Brasil está 

reduzindo em 5% ao ano.” 

 

                                                           
3
 “É Professor de Saúde Internacional no Karolinska Institute e co-fundador da Fundação Gapminder. 

Através de seu trabalho na Gapminder, co-desenvolveu o inovador software Trendalyzer, que converte 
as estatísticas internacionais em movimento e gráficos interativos que representam as tendências de 
desenvolvimento global.” Página oficial do TEDx Vila Madá. Link para: 
http://www.tedxvilamada.com.br/events/tedxvilamada-apresenta  

http://www.tedxvilamada.com.br/events/tedxvilamada-apresenta


Rosling apontou ainda que muitos afirmam que o continente Africano não vem avançando nas 

metas e que, muitos até falam que não existem indicadores para aferi-las.  Rosling afirma que 

este ponto não é verdadeiro e que na verdade, há dificuldade de computar os dados. Para ele, 

falta organização dos dados, do numero de óbtios, falta uma prática sistemática de computar 

os dados e cadastrá-los. “Muitas pessoas morrem em casa e não são registradas”, ilustrou.  

Porém, ele explicou que a cada três ou quatro anos, são feitas grandes pesquisas qualitativas, 

com entrevistas, coletas de dados no local, avaliação da comunidade. “Não temos quantidade, 

mas temos qualidade. A avaliação é muito boa, mas não pode ser empreendida com 

freqüência,” justificou, alegando o alto custo das ações. 

 

Rosling apresentou a situação da mortalidade infantil no Kenya. O pesquisador explicou que, 

mesmo com as dificuldades de coleta de informação, é possível desenhar e até prever um 

prognóstico para a questão4. No caso apresentado é possível observar que o quadro da meta é 

um tanto negativo. Mesmo com um retrocesso significativo nos últimos anos, o número voltou 

a subir e tende a continuar bastante alto. Porém, logo em seguida Rosling apontou que com o 

ingresso dos dados oficiais da ONU o cenário mudou.  

 

 

 

 

 

 

 

(Prognóstico dos dados oficiais inicial) 

                                                           
4
 Vale ressaltar que Rosling desenvolveu uma ferramenta de monitoramento e avaliação desses dados. 

Nela é possível escolher a localidade do globo e o indicador a ser observado em uma data determinada.  

http://www.gapminder.org/


 

(Prognóstico após a entrada dos dados do serviço de demografia, combinados aos da ONU) 

O professor ainda insistiu que é fundamental combinar dados e analisa-los continuamente. 

Para ele, muitos ainda não o fazem como parte integral dos projetos. Ele lembrou ainda que os 

dados não podem ser avaliados fora de seus contextos históricos e temporais. No caso do 

Quênia, por exemplo, Rosling ressaltou que, por exemplo, a década de 90 foi muito ruim não 

só para o país em questão, mas para a África como um todo – epidemias e HIV cresceram 

exponencialmente e havia resistência contra os medicamentos de malária.  

Outro ponto que ele levantou foi que nas décadas de 50 e 60 também aconteciam os 

processos de independência das colônias africanas, na maioria dos casos marcados por 

episódios de violência com grande número de mortos e feridos. Naturalmente, os dados de 

mortalidade estavam ligados a todos esses fatores e episódios. Com o passar dos anos, dado o 

processo de independência das colônias, aumentaram os investimentos locais, e a fome e a 

miséria passaram a ser vistas e tidas como questões a serem combatidas, aumentou a 

escolaridade, o atendimento de saúde e assim por diante. Nesse período, percebemos o 

crescimento da economia e uma queda da mortalidade.  

Infelizmente, surgiram as guerras civis e com elas os recursos voltaram-se novamente à 

estruturação política das nações em questão. O Quênia marcado pela guerra civil teve 

percurso bastante diferente de Gana, que se mostrava bastante estável. “Não faz sentido falar 

em média das melhoras dos países africanos. Chegou o momento de parar de pensar na África 

Sub-sahariana como se fosse uma coisa só. Os países são tão diferentes e eles precisam ser 

reconhecidos. Assim como não podemos afalar da Europa como uma coisa só. A economia da 

Grécia e da Suécia é muito diferente e todo mundo sabe disso,” resumiu. É fundamental 

apontar que Rosling ressaltou que há uma relação direta entre o crescimento econômico e a 

redução da mortalidade, considerando que os recursos sejam investidos de maneira correta.   



Melinda Gates5 

Progresso maior do que em outras épocas. Nos últimos três anos, 1,3 bilhão de pessoas saíram 

da linha de pobreza. (dados da Gates Foundation) 

Em sua 1ª viagem à índia, ficou impressionada com a falta de água, de eletricidade e de outras 

necessidades básicas. Mas, ficou surpresa ao ver que todas as casas, mesmo sem água e 

eletricidade, tinham Coca-Cola.  

Assim, Melinda fez comparações das iniciativas para o desenvolvimento com a própria 

indústria da coca e de seus artefatos para conseguir disseminar a marca e o produto por todo 

o globo.  

Primeiramente, ela levantou que a Coca-Cola e indústrias similares seguem espécie de passo a 

passo: elas conhecem  seu público, sabe onde ele se localiza, o que deseja, o que consome e 

como consome. Para isso, avaliam constantemente o produto e a forma como é consumido. As 

organizações sociais, por sua vez, quando avaliam seus trabalhos, o fazem apenas no final do 

projeto, quando a avaliação praticamente perde sua utilidade. “Uma diretora de ONG uma vez 

me falou que é como se estivéssemos jogando boliche no escuro. Não sabemos quantos pinos 

derrubamos ou se a bola chegou até o final”, exemplificou.  

Outra questão que levantou é que a Coca-Cola chega aos diversos lugares do globo, 

aproveitando a estrutura e a forma de transporte, comércio que a localidade utiliza. E, por fim, 

como a Coca-Cola consegue fazer e promover um marketing local, que dialoga com não só as 

necessidades, mas os desejos das pessoas em suas diferentes comunidades, reconhecendo a 

diferença entre elas e sabendo olhá-las de forma individual.  A Coca-cola quando quer vender 

a ideia de alegria busca e tenta descobrir o que é alegria e o que ela significa nos contextos 

locais. Reconhece que na África do Sul alegria pode significar liberdade, enquanto na Etiópia, é 

a ideia de família.  

Como exemplo positivo da questão, Gates explicou que em uma comunidade indiana os casos 

de diarreia eram permanentes e que o alerta de uso do vaso sanitário para evitar 

contaminações parecia não atingir a comunidade. Assim, foi promovida uma estratégia de 

propaganda local, que trazia o uso do vaso sanitário não mais como necessidade, mas como 

objeto de desejo, como “algo moderno e desejável”.  

A campanha deu tão certo que as mulheres do local passaram a não querer casar com homens 

que não tinham acesso ao vaso sanitário. “Precisamos entender o que as pessoas querem. Ao 

entender o que elas queriam conseguimos realizar campanhas que reduziram em 99% os casos 

de poliomielite no globo,” ressaltou, indicando que cometemos um erro ao tratar as questões 

de saúde como algo que as pessoas precisam. “É preciso buscar que as pessoas desejem esses 

temas,” complementou.  

 

                                                           
5
 É co-presidente da Bill & Melinda Gates Foundation. Desde que se aposentou da Microsoft em 1996, 

dedica sua energia para o mundo das organizações sem fins lucrativos. Página oficial do TEDx Vila Madá. 
Link para: http://www.tedxvilamada.com.br/events/tedxvilamada-apresenta  

http://www.tedxvilamada.com.br/events/tedxvilamada-apresenta


Mechai Viravaidya 6 

O ativista e articulador Mechai Viravaidya contou aos participantes do evento como foi 

organizado o programa de planejamento familiar que coordenou na Tailândia. O programa se 

tornou célebre em todo o mundo como exemplo de articulação dos potenciais locais para o 

alcance de vários objetivos do milênio. 

Ele, que era conhecido como “Mr Condom” (algo como senhor camisinha) revelou que a 

primeira ideia do programa era chegar às mães para discutir a questão do planejamento 

familiar. Em 1974, quando o programa teve início, uma família tailandesa tinha em média sete 

filhos. Havia grande preconceito em relação à pílula e poucos médicos estavam disponíveis 

para receita-la. Assim, na perspectiva de popularizar o uso das pílulas foi feita capacitação dos 

vendedores locais para a venda de contraceptivos. Qualquer barraca de frutas, legumes ou 

verduras ou mercadinhos se tornaram habilitados para vender os contraceptivos e tinham 

informações sobre eles a repassar para a população local.  

Para desmitificar os contraceptivos, Viravaidya contou que recorreu às lideranças religiosas. 

Em ato simbólico, o ativista buscou que o monge budista da época abençoasse um conjunto de 

camisinhas. O fato tornou-se público e encorajou muitos a adotarem os contraceptivos.  
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Em seguida, o ativista e seu grupo buscaram formar professores das escolas na questão do 

planejamento. A ideia era que ao passo que formassem as crianças e adolescentes na questão 

pudessem também conversar com as mães dos alunos.  

Em pouquíssimo tempo as ações começaram a funcionar. Viravaidya contou que o programa 

de saúde reprodutiva nas escolas deu tão certo que as camisinhas passaram a ser chamadas de 

“a girl’s best friend” (o melhor amigo das garota).  

Para garantir a continuidade das ações, Viravaidya associou a política de microcrédito ao 

programa de planejamento. Ele explicou que os empréstimos passaram a ser concedidos 

apenas para as mulheres que faziam planejamento familiar. 

                                                           
6
  

Fundador e presidente da Associação Comunitária de População e Desenvolvimento (PDA). Desde 1974, 
o Sr. Mechai iniciou os serviços baseados na comunidade familiar, planejamento, redução da pobreza e 
programas inovadores de educação rural. 
7
 "Bangkok's Independent Newspaper". Nationmultimedia.com em 

http://nationmultimedia.com/2005/08/13/headlines/index.php?news=headlines_18334355.html. 
Retrieved 2010-04-25.  



Aos poucos, a campanha reuniu resultados bastante satisfatórios e o governo passou a ajudar 

na divulgação das ações, dando espécie de carta branca para que a comunicação das ações 

fosse disseminada em todas as emissoras de rádio e tv do país.  Outra ação foi trabalhar a 

questão também com as crianças das escolas primárias. As empresas, movidas por todas as 

ações, incentivaram seus funcionários a voluntariarem em horário de trabalho para o que 

estava sendo desenvolvido nacionalmente.   

Em 1974 eram sete filhos para cada família; em 2000 as famílias passaram a ter apenas um, 

além de reduzir a contaminação por HIV em 90%, salvando 7.7 milhões de vida. “E 90% dos 

recursos foram captados na comunidade interna da Tailândia”, explicou Viravaidya. 

Ele ressaltou a importância das ações de microcrédito para fortalecimento das famílias e ainda 

ressaltou que é preciso olhar para a questão do crédito como direito humano. E, por fim, 

defendeu a necessidade do humor para lidar com as questões e principalmente fazer uso dele 

na comunicação. Viravaidya citou como exemplo uma lojinha de uma comunidade que vendia 

café e camisinha, cujo slogan era “te mantemos acordados e vivos”.  

Por fim, o ativista concluiu dizendo que o alcance dos objetivos do milênio está diretamente 

relacionado com planejamento familiar.  

Graça Machel8 

A política e ativista Graça Machel iniciou sua apresentação dizendo que em 2000 aconteceu o 

encontro de diversos líderes mundiais para pensarem os planos de ação para grandes 

problemas sociais. Esses objetivos, chamados de objetivos do milênio, para ela só serão 

alcançáveis se todos os cidadãos de todos os países do globo forem mobilizados. Para isso, 

Machel insistiu que os organismos internacionais precisam fazer o que preconizam.  

Nessa perspectiva, Machel vê três grandes passos a serem percorridos. Inicialmente, Graça 

levantou a necessidade de se priorizar os investimentos. “Os governos têm que priorizar seus 

recursos, dizendo onde investi-los e como,” ressaltou. Como exemplo, a ativista citou o caso da 

agricultura de Malawi, que em 2002, dado o fracasso das colheitas provocou fome 

generalizada, em que mais de 1 milhão de pessoas morreram. “Assustados pelo fato, o 

governo montou um comitê encarregado de aferir e coletar informação dos pontos críticos, 

que não aguentariam nova crise. A ideia era mobilizar os agentes governamentais a prestar 

contas ao próprio povo e evitar novas catástrofes. Nova crise agrícola aconteceu, mas a 

maioria da sua capacidade humana (população e governo) já estavam preparados para lidar 

com ela. Recursos e ações de emergência estavam previstas e organizadas. Em um ano esse 

mesmo país exportava alimentos ao Zimbábue,” explicou. 

Outro exemplo que Graça tomou como fundamental foi a ação de Ruanda para priorizar as 

ações de igualdade de gênero. Ela contou que após o genocídio, em 1994, Ruanda tinha a mais 

baixa representação feminina nos governos de todo o continente. Movidos com o desejo de 

                                                           
8
 Política e ativista dos direitos humanos moçambicana. Foi a primeira-dama de Moçambique, em 1976, 

quando se casou com Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, morto em 1986. Em 
1998, casou-se com Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul. (Wikipedia: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a_Machel)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a_Machel


mudança, lideranças de Ruanda iniciaram ações e criaram mecanismos em todas as esferas da 

nação para que mulheres passassem a exercer seus direitos. “Em apenas duas eleições, havia 

maioria de mulheres representantes no parlamento. Como consequência desse avanço, o país 

melhorou significativamente na educação e diminui muito o índice de corrupção,” 

comemorou, insistindo na importância de trazer as mulheres para o centro das forças sociais.  

Em seguida, Machel levantou que é preciso planejamento, mas que esse planejamento deve 

ser para além de cinco ou dez anos. “É preciso planejar os próximos 50, 60, 70 anos. 

Precisamos saber o que fazer agora, depois e depois. Precisamos saber o que fazer antes de 

outras ações”, insistiu. 

Para a ativista, esse plano, no caso da África, deve partir do próprio continente e não de fora 

dele. “É importante que saibamos onde estamos e para onde vamos”, complementou. E, por 

fim, Machel levantou a necessidade de mobilização e “liderança para chegar à 

responsabilidade total para mudar a vida das pessoas.”  

Machel explicou ainda que a África tem 53 países e que alguns deles têm a chance real de 

atingir as metas e que dessa forma, eles devem ser investigados e olhados como exemplos 

para que os outros países possam identificar o que está sendo realizado, quais os recursos 

humanos disponíveis e como fizeram para mobilizá-los.  

“Desafio vocês aqui hoje para criarmos um mundo de respeito à igualdade de gênero, de 

justiça. Hoje, os jovens têm muito mais chances do que nós tivemos. Podemos ver o progresso 

rapidamente, mas precisamos vê-lo de forma constante. Precisamos impulsionar nosso próprio 

desejo para um futuro de desenvolvimento para todos os seres humanos”, concluiu.   

Questões para discussões futuras 

Após o debate, o grupo da Associação Cidade Escola Aprendiz que assistiu à atividade levantou 

as seguintes questões para serem discutidas nos diferentes espaços da organização, como, por 

exemplo, coletivos, reuniões de núcleo, reuniões pedagógicas.  

1- Qual o compromisso do Aprendiz para com os objetivos do milênio? 

2- Existe relação entre as ações aqui desenvolvidas e as discussões globais acerca dos 

objetivos? 

3- Como o bairro escola se apresenta no cenário global? É uma ferramenta estratégica no 

alcance das metas? 

4- A discussão do TEDx Change pautou as ações locais como primordiais e prioritárias 

para o alcance das metas globais. Com essa premissa em mente, como agimos nas 

comunidades com as quais trabalhamos ou onde estamos inseridos para atingir essas 

metas? 

5- Como são nossos sistemas de avaliação dos projetos? Nossos indicadores nos auxiliam 

em nossas ações? 

 

 


