
Inspiramos as pessoas 
a questionar o 
significado do dinheiro

de expressão, modi�cações no modelo atual de desenvolvimento 
urbano e outros problemas sociais e políticos (organizações de direitos 
humanos e oposicionistas alegam que vários condenados são inocentes, 
inclusive jornalistas investigativos que escreveram reportagens críticas 
ao governo de Erdogan). 

Após a onda de protestos em maio e junho, os ativistas estão 
organizando um novo partido político, um movimento social, uma or-
ganização similar ao 15-M dos Indignados na Espanha, por exemplo? 
Qual foi o aprendizado político com a ocupação da Praça Taksim e do 
Parque Gezi?

Aprendemos quão poderoso é estar auto-organizado, para ter 
esperança novamente em nós mesmos. Estávamos quase perdendo a 
esperança (risos) e podemos agora avançar, dizer “eu quero” e tomar 
iniciativas. Eu e amigos criamos, por exemplo, uma nova entidade 
chamada “Baraka”, com a �nalidade de promover o aprimoramento 
de capacidades e habilidades por meio de um processo de diálogos.

Com amigos da Zumbara?
Não, outras pessoas. Mas a Zumbara também está fazendo coisas 

diferentes. Estamos vendo como podemos apoiar conversações sobre 
economia alternativa na universidade e tentando ver como dar mais 
poder às pessoas na comunidade. Acredito que isso transforma as pessoas 
e as organizações. É difícil, às vezes �co muito frustrada porque tudo é 
lento, democracia é muito difícil, mas penso que estamos aprendendo. 
Sobre partido político, sei que há pessoas estudando e trabalhando para 
eles, mas não estou interessada em nenhum partido, no sentido de que 
não é o tópico que está me consumindo mais energia no momento.

O que há de comum entre os protestos e o trabalho da Zumbara?
Vivi naqueles 20 dias o que estamos chamando de espírito de Gezi. 

Foi algo incrivelmente poderoso, porque estava vivendo o mundo que 
imaginamos em Zumbara. Um mundo em que as pessoas usam o 
dinheiro como expressão de gratidão, vivem numa cultura da doação 
com a consciência de unidade, integridade e abundância.

A senhora poderia explicar o significado da palavra “Zumbara” e o 
porquê de sua escolha para batizar a organização?

Zumbara não signi�ca nada no sentido literal. É uma contração 
de “zaman kumbarast”, que quer dizer “cofrinho do tempo” em turco 
(o cofre em forma de porco usado pelas crianças). Gostamos mais da 
expressão “cofrinho do tempo” do que “banco do tempo”, e numa 
chuva de ideias com amigos tivemos essa ideia da palavra “zumbara”.

A senhora conheceu a experiência do banco do tempo em Barce-
lona, onde viveu por quatro anos. O banco do tempo da Zumbara é uma 
inspiração para um tipo de economia da doação nos âmbitos nacional e 
global ou um projeto de corte mais comunitário?

Conheci o banco do tempo no bairro onde morei em Barcelona. 
Mas há uma distinção entre a iniciativa da qual participei na Espanha 
e a nossa iniciativa em Istambul. Combinamos o banco do tempo com 
uma poderosa rede social e utilizamos uma linguagem de um modo 
que os jovens possam aplicar as ideias do projeto no seu dia a dia. De 
fato, vejo o banco do tempo como ferramenta para apoiar relaciona-

mentos, con�ança e comunidades resilientes. E como inspiração para 
uma cultura da doação que leve as pessoas a se questionarem sobre o 
signi�cado do dinheiro, do tempo, o que elas amam fazer na vida, as 
habilidades e experiências que lhes proporcionam prazer e felicidade.

A onda de protestos facilitou o trabalho de divulgação e expansão 
da Zumbara?

De�nitivamente. Fizemos um grande esforço para promover 
eventos na sede da Zumbara e atividades pela internet. Organizamos 
muitos círculos de doação, dias de troca. Eventos como esses estão 
agora se espalhando muito rapidamente por toda a Turquia. Além disso, 
estamos operando por meio de um modelo comunitário autossusten-
tado com a �gura do iniciador de comunidade. Pessoas interessadas 
em iniciar comunidades Zumbara em suas cidades, bairros, escola e 
empresa estão entrando em contato conosco e depois as acolhemos em 
nossa comunidade de iniciadores de comunidades. Compartilhamos 
experiências, ideias e inspirações livremente. Depois da ocupação do 
Parque Gezi, mais pessoas passaram a nos procurar para introduzir a 
Zumbara em suas comunidades.

A senhora não pensa que o banco do tempo mantém a ideia estrutural 
da economia de mercado onde tudo tem de ser trocado por alguma coisa? 
Uma verdadeira economia da doação não seria uma em que ofertas são 
genuinamente desinteressadas da obrigação de troca?

Obrigada por sua pergunta. Nós não trocamos dinheiro por tempo. 
Descobri ser o banco do tempo uma linda iniciativa, uma vez que ajuda 
as pessoas a questionarem sua percepção sobre o tempo. Além do mais, 
penso que é positivo pedir reciprocidade, especialmente nas grandes 
cidades, onde tudo é tão veloz e o tempo é a coisa mais importante. 
Dessa forma, creio que o banco do tempo é um modelo econômico 
alternativo muito interessante. Não nos esqueçamos de que modelos 
diferentes de compartilhamento podem apoiar-se mutuamente. É bom 
que inovemos com diferentes modelos. Eu dou meu apoio a quem 
queira iniciar um experimento econômico com modelo distinto de 
compartilhamento.

A senhora poderia mencionar alguns exemplos específicos de trocas 
fomentadas pelo banco do tempo da Zumbara?

Variam bastante. Posso citar, entre outros, aulas de Photoshop, 
prática de línguas estrangeiras, o�cinas de produção de instrumentos 
musicais e aulas de culinária.

Poderia dizer se tem uma religião e se é adepta do Estado secular?
Opto por não me expressar e identi�car por etiquetas. 
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De limão a limonada   Enquanto o saneamento básico é um direito 
negado a metade da população brasileira, inovações mostram as vantagens econômicas, 
sociais e ambientais de aproveitar efluentes tratados para gerar energia  JOSÉ ELI DA VEIGA*

É um dos pétreos direitos humanos ter 
acesso ao que se convencionou chamar 

de “saneamento básico”. Por isso, nada 
pode ser mais escandaloso e revoltante do 
que constatar que, em setembro de 2013, 
tal direito continua a ser negado à metade da 
população brasileira.

As principais vítimas são evidentemente 
as pessoas que morrem em razão da falta 
de redes coletoras de esgoto, em sua 
grande maioria meninos de 1 a 6 anos. 
Claro, também os natimortos e suas mães, 
pois contato com esgoto aberto aumenta 
drasticamente o risco de que a gravidez 
não culmine em bebê vivo. E ainda existe 
um imensurável número de outras vítimas 
invisíveis, pois mesmo os que conseguem 
sobreviver a infecções parasitárias na 
infância podem ter a inteligência seriamente 
impactada.

Como o cérebro é o órgão do corpo 
humano que mais consome energia – 87% 
no recém-nascido, 44% aos 5 anos, 34% 
aos 10 –, as infecções parasitárias desviam 
energia para ativar o sistema imunológico. 
Repetidas diarreias infantis roubam do 
cérebro as calorias necessárias a seu 
desenvolvimento, podendo comprometer a 
inteligência por toda a vida, adverte o doutor 
Drauzio Varella.

Será que teria sido necessário saber 
mais do que isso para que o saneamento 
tivesse total prioridade em qualquer dos 
últimos governos? Infelizmente parece que 
não, pois é catastrófico o passo de tartaruga 
com que vem ocorrendo a expansão das 
redes coletoras de esgoto. Inclusive nos 
tão festejados dez anos petistas, durante 
os quais supostamente tudo estaria sendo 
feito para melhorar as condições de vida do 
subproletariado. Em vez disso, com o ritmo 
atual arrisca-se entrar no século XXII sem 
que seja universalizado no Brasil o acesso a 
tão básico direito humano.

É imprescindível, portanto, que esse 
tema esteja no centro dos debates eleitorais 
de 2014. Para que no próximo mandato, 
tanto a Presidência da República quanto 

a maioria dos parlamentares fiquem 
inteiramente comprometidas, ou se sintam 
constrangidas, a maximizar a expansão 
das redes coletoras com suas respectivas 
estações de tratamento.

Se argumentos baseados em direitos 
humanos, saúde e qualidade ambiental 
não forem suficientes para que muitos dos 
candidatos sejam convencidos de que essa 
questão deve ocupar o topo da pauta, talvez 
seja necessário, então, informá-los sobre 
seus imensos benefícios econômicos, quase 
todos muito bem esmiuçados, desde 2010, 
no sexto relatório da série de estudos que 
a FGV realizou para o Instituto Trata Brasil: 
tratabrasil.org.br/pesquisas-fgv.

Mas também é preciso ressaltar uma 
inovação que em poucos anos deverá abrir 
outra imensa janela de oportunidades: 
aproveitamento de efluentes tratados 
para a geração sustentável de energia: 
principalmente biocombustíveis, mas 
também bioeletricidade.

Microalgas são campeãs em transformar 
dióxido de carbono em oxigênio, o que 
permite o desenvolvimento de bactérias que 

degradam matéria orgânica em sistema que 
pode simultaneamente purificar a água e 
evitar emissões de gases estufa. Em seguida, 
as microalgas, assim como uma parte 
da matéria orgânica restante, podem ser 
conduzidas a digestores capazes de produzir 
biogás com muito metano e ainda dois 
subprodutos fertilizantes: composto e líquido.

Por enquanto são raros os projetos-piloto 
que conjugam saneamento e geração de 
energia pelo cultivo de microalgas. No Brasil 
só há experiências com vinhoto e outros 
resíduos agropecuários. Mas já podem ser 
citadas duas iniciativas francesas – o projeto 
Symbiose, da Naskeo Environnement, em 
Narbonne, e o projeto Compagnie du Vent, 
da GDF Suez, em Gruissan –, assim como 
uma espanhola, com o projeto tocado pela 
empresa All-Gas no município balneário de 
Chiclana de la Frontera, vizinho a Cádiz.

Os resultados de tão parcas experiências 
ainda não garantem a viabilidade econômica 
da tecnologia, mas tudo indica que em dez 
anos ela já será competitiva. Talvez até antes, 
caso venham a se intensificar os atuais 
movimentos de opinião pública contrários 
a agrocombustíveis de milho e de outros 
gêneros alimentares básicos.

Então, além de colocar a universalização 
do saneamento básico no topo da agenda 
política do Brasil para as próximas décadas, 
também será imprescindível já vinculá-la 
a investimentos em pesquisa tecnológica 
direcionada à obtenção de biometano 
por cultivo de microalgas em estações de 
tratamento (mais no post “Biocombustível de 
esgoto”, no Blog da Redação, em fgv.br/ces/
pagina22).

Dar prioridade para essa dobradinha 
certamente será uma das propostas que em 
breve a Rede Sustentabilidade submeterá 
ao eleitorado, caso não venha a ser 
perversamente impedida de participar da 
disputa de 2014.
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