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Uma semente para a (re)construção de uma nova sociedade sob novos prismas, novos olhares
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… se inspirar
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está praticando.
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Inovação social é um termo que se refere a

Inovação
Social

novas estratégias, conceitos e organizações que atendem a
necessidades sociais de todos tipos - das condições de

trabalho e educação até desenvolvimento de comunidades e saúde - que
desenvolvem e fortalecem a sociedade civil.
Estas inovações sociais podem ser compreendidas como situações coletivas

de pró-atividade que visam produzir soluções para problemas de
interesse comum, baseadas em novas formas de interação social. Nas

inovações sociais, a comunidade se encarrega de solucionar seus próprios
problemas, muitas vezes produzindo novos modelos econômicos alternativos ao
vigente e/ou sem necessariamente haver trocas de natureza financeira.

A Comissão Europeia define inovações sociais como sendo
“sociais, tanto nos seus fins como nos seus meios”.
A expressão “meios sociais” sugere que este tipo de inovação é um processo de
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cocriação envolvendo um conjunto de partes interessadas inseridas na
sociedade que trabalham de forma interdependente ou coletiva;
“Fins sociais” implica que tais práticas levam a
resultados socialmente benéficos.

Inovação
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Ao longo dos anos, o termo inovação social desenvolveu vários significados
diferentes, mas similares. Ele pode ser usado para se referir a processos
sociais de inovação, tais como os métodos e técnicas do código aberto;
mas também pode se referir às inovações que tenham um
propósito social, como microcrédito e educação à distância.
O conceito pode também se aproximar do empreendedorismo
social (o empreendedorismo não é necessariamente inovador, mas pode
ser uma forma de inovação). E também se aproxima da inovação
nas políticas públicas e na governança.

A inovação social pode ocorrer dentro do governo, dentro
das organizações com fins lucrativos, ou naquelas sem fins
lucrativos.
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Contudo, hoje a inovação social está ocorrendo mais eficazmente no espaço
entre os três setores, com inovação colaborativa entre eles.
Fonte: Wikipedia | Inovação Social
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Inovação social não é uma novidade em si, mas nos últimos
anos ganhou espaço central nas discussões sobre o

desenvolvimento de estratégias e políticas em prol
da construção de sociedades mais integradas,
conscientes, justas e resilientes.
O conceito é amplo, uma vez que pode ser visto de diferentes
perspectivas e deriva de desdobramentos advindos de práticas
antes mais restritas ao terceiro setor. De uma forma geral, a

inovação social traz uma nova solução para um
problema social, em benefício prioritário da
coletividade. No âmbito do setor público, essas soluções
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buscam ainda a construção de uma sociedade com cidadania
ativa e atuante num modelo de governança democrática.

A humanidade chegou em um momento crucial em que é preciso

REpensar, REfazer, REdimensionar, REfletir,
RElacionar, REformular, REdirecionar…

Nossas relações de produção, convívio e consumo, ancoradas em
sistemas exploratórios de recursos nas suas mais diversas formas
não são compatíveis com um planeta saudável.
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Não dá mais para adiar, negligenciar, se esquivar ou negar discussões sobre
o futuro da humanidade diante do acelerado e
contínuo processo de degradação ambiental que causamos,
somado à atenção e cuidado que negligenciamos até aqui.
Discussões estas que só reforçam a importância da inovação social.

voltar | menu anterior
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Um caminho para se propor uma pauta de inovação social pode
ser a Agenda 2030 da ONU, guiada para o Desenvolvimento
Sustentável, com seus objetivos que integram as vertentes econômica, social
e ambiental em prol da transformação. Isso porque a humanidade caminha a
passos largos para o colapso social, ambiental e até mesmo humano.

Apesar da ampla literatura sobre inovação em tecnologia e em negócios, ainda é pouco
debatida a ideia de inovação no âmbito social. Isso acontece porque muito é investido na
concepção de soluções para necessidades reais ou imaginadas de consumidores, mas
pouco para a solução de problemas sociais.

”As mudanças no modo como indivíduos ou comunidades agem para
resolver seus problemas ou criar novas oportunidades.” Ezio Manzini
“Atividades inovadoras e serviços que são motivadas pelo objetivo de
resolver uma necessidade social e que são predominantemente difundidas
por organizações em que o propósito primário é social.” Geoffrey Mulgan
“Novas ideias (produtos, serviços e modelos) que simultaneamente atingem
necessidades sociais e criam novas relações sociais ou colaborações.
Em outras palavras, são inovações que são boas para a sociedade e que
aumentam a capacidade desta de atuar.”
The Open Book of Social Innovation
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É possível perceber que o processo de inovação social preocupa-se em solucionar
desafios de ordem social, não necessariamente buscando aumento de lucro ou de
competitividade, como é o caso de inovações voltadas ao mercado. Por isso, é comum
que a maior parte dessas soluções sejam empreendidas pelo setor público e terceiro
setor (as chamadas ONGs).
Fonte: Politize
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As principais definições de inovação social são:

Inovações sociais produzem resultados que são orientados por
necessidades, solucionando problemas de comunidades ou da
sociedade a longo prazo.
Os usuários finais e demais envolvidos participam do
desenvolvimento, implementação e adoção da solução,
em um processo de cocriação.
O processo de inovação também altera as relações dos
envolvidos, quebrando os vícios e dependências e aumentando a
capacidade social e do estado para lidar com problemas sociais.
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Inovações sociais não estão atreladas necessariamente à ciência e
tecnologia, convidando o olhar para além das inovações
tecnológicas.
Fonte: Politize
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Características da Inovação Social

Inovação Social em Governo envolve

Inovação
Social

A complexidade política e social da administração pública, ou seja, os
desafios que fomentam o surgimento da necessidade pela inovação social. Estes
problemas podem ser exógenos (como a globalização, envelhecimento da
população, mudança climática) ou endógenos (como a busca por eficiência,
choque de agendas e busca pela aprovação do cidadão).

A tradição de governança, estado e serviço público impactam
diretamente na capacidade do estado em se articular com atores locais e
globais na construção de inovações sociais, construindo ou até destruindo redes
de inovação de acordo com a forma como o estado age sobre a sociedade;
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Fonte: Politize

Os recursos e parcerias com organizações e redes aumentam a
capacidade do estado no desenvolvimento de inovações sociais. Isso porque o
estado, sendo uma instituição robusta, pode se conectar com diversas ideias e
conceitos da rede e implementar soluções vindas de outros setores.
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A cultura de legalidade, reconhecida por ser uma importante barreira no
processo inovador, principalmente pela padronização e formalização de práticas
constantes, geração de dependências, ou seja, processos fechados que
impedem novas visões e tentativas e jurisdições dos órgãos do governo,
tornando a adoção de inovações intersetoriais mais difíceis.

Abordagens diversas das convencionais fornecem
subsídios para que o indivíduo possa se
encontrar, se posicionar, estabelecer um caminho,
guiar sua jornada na busca pelo conhecimento
do seu lugar no mundo, seu papel na sociedade,
sua interação com os demais elementos
componentes do universo.
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No entanto, repetir os modelos e padrões
vigentes, mesmo que melhorados, não é mais
suficiente. Novos paradigmas precisam ser
trazidos à luz, outros espectros de visão e
amplitude devem ser considerados.

Um caminho pode ser por meio do design, que tem ocupado
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No livro Design Thinking para Inovação
Social, Bruno Rizardi não só traz um
importante e necessário manifesto para um
design engajado e aborda aspectos
importantes da cultura de inovação, como
também explicita como aplicar a abordagem
do Design Thinking para fomentar inovação
social.

Faça o download
e boa leitura!
Livro DT para Inovação Social
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amplo espaço de discussão na agenda atual de inovação, questionando o
papel do design e dos designers.
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TEDx Jeff Snell
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O poder da inovação social
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Visando ao bem-estar social e
coletivo, acreditamos que esse
“bem comum” será alcançado
por meio dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) propostos pela ONU.
Acredita em uma sociedade
mais humana na qual a
tecnologia serve para o bem
comum. Este é o impacto
esperado para um mundo
melhor.
Além dos projetos, tem um festival anual, e você
também pode ser parceiro local na sua cidade.
Muita coisa bacana! Dá uma conferida no portal
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O Social Good Brasil é uma organização da sociedade civil, parceira da
Fundação das Nações Unidas, que lidera o +Social Good no mundo, é
precursora do incentivo ao uso de tecnologias, dados e competências do
futuro para o bem comum, gerando impacto socioambiental positivo.
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A Horyou é uma rede social beta para ações sociais onde você
pode promover ações positivas, compartilhar conteúdo de
qualidade e participar de interações significativas.

Cadastre-se!
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Que tal se conectar a milhares de pessoas do mundo todo com
propósito de promover impacto social?

Inovação
Social

Curso
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DESIGN
PARA
INOVAÇÃO
SOCIAL

Pra quem se interessar e quiser se aprofundar um
pouco mais, o Insper, renomada instituição de
ensino em São Paulo, tem um curso de curta
duração, em sua grade de Educação Executiva.
Mais info aqui: Insper | Design para Inovação Social
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E para provocar um pouco mais as
reflexões e fomentar a busca por
inovações cada vez mais transformadoras,
baseadas em novos olhares, novos
modelos mentais de compreensão do ser
humano, das relações e da sociedade, este
material traz, na próxima seção, um
apanhado de referências da abordagem
do Pensamento Sistêmico.

Pensamento
Sistêmico

Pensamento Sistêmico

… ir além
… conhecer

O Pensamento Sistêmico, Design
Regenerativo, Dragon Dreaming,
Ecopsicologia

… saber mais
Livros: A Teia da Vida, Design de Culturas
Regenerativas, Liderança Regenerativa,
Economia Colaborativa, Impulsionando
Inovação, Ecovilas, Economia de Gaia,
Dragon Dreaming,
Eventos; Webinars, Podcast,
Canais de Comunicação

Gaia Education, Instituto de
Desenvolvimento Regenerativo, Instituto
Brasileiro de Ecopsicologia, Gera Social,
Associação Alternativa Terrazul, Instituto
Çaracura

… se inspirar
Economia Colaborativa, Instituto
Terra, Instituto Ecos, Ativismo
Alimentar, Permacultura

Voltar ao início

O Pensamento Sistêmico propõe

--

--

das partes para o todo
dos objetos para
os relacionamentos

da medição para
o mapeamento
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do conhecimento objetivo para
o conhecimento contextual

da estrutura para o processo
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uma mudança na forma de ver o mundo

pra
conhe
cer

O Design Regenerativo é
uma metodologia
orientada pela visão
sistêmica da vida,
possuindo uma forma
particular de enxergar o
mundo, os seres
humanos e o papel
destes na teia da vida.
Esta visão de mundo
particular implica a
superação de um
modelo mental antigo,
mecanicista, e convida
para uma nova
perspectiva: o paradigma
ecológico ou a visão
sistêmica da vida.
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Design Regenerativo

Possui uma filosofia de design global, que inclui todos os aspectos de
nossas vidas e se inspira na ecologia profunda, em elementos da cultura
nativa/aborígene, pedagogia de Paulo Freire, teoria de sistemas vivos, física
quântica, teoria do caos e da complexidade.

A proposta é potencializar a transição de uma cultura auto-destrutiva para
uma Cultura que Sustenta a Vida.
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O Dragon Dreaming se define como tecnologia social de design de
projetos aplicada a pessoas, grupos, projetos e organizações que ativa a
realização de sonhos que apoiam a vida nas comunidades e no planeta.
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A Ecopsicologia é o encontro entre a
Psicologia e a Ecologia, tanto como
ciência como movimento social. Ela
explora nossos vínculos psicológicos
com a Natureza, revelando que nesses
vínculos a dimensão biológica, a
psíquica e a espiritual se interconectam.
Por meio da Ecopsicologia amplia-se
nosso entendimento sobre quem somos
nós e qual nosso papel na Teia da Vida.
Amplia-se também nosso entendimento
de como a dimensão psicológica está na
raiz da crise ambiental que vivemos, e no
que a Psicologia pode ajudar na
superação dessa crise.
Natureza e saúde mental, Ser humano em suas relações ecológicas com a
Teia da Vida, Crise ambiental e Psicologia, Natureza e Autoconhecimento
são alguns dos temas de interesse da Ecopsicologia.
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Ecopsicologia
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Esta obra de Capra representa um outro tipo de
desafio para todos nós. Ela exige uma grande
abertura de nossa parte. Uma abertura que só é
possível quando abrimos mão de nossos
arcabouços atuais de pensamento, nossas
premissas, nossa teorias, nossa forma de ver a
própria realidade, e nos dispomos a considerar
uma outra forma de entender o mundo e a
própria vida. O desafio maior está em mudar a
nossa maneira de pensar...
Não é uma tarefa fácil. Não será algo rápido para
muitos de nós. Mas se pensarmos bem, existe
desafio maior do que entender como
funcionamos e como a vida funciona?
Esta nova abordagem [sistêmica] de compreensão
da vida está sendo desenvolvida por pessoas extraordinárias
no mundo todo e várias de suas descobertas, publicadas
em papers técnicos e livros, têm sido consideradas revolucionárias.
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A Teia da Vida

pra
saber
mais

Pensador e ativista reconhecido
mundialmente, Daniel Wahl apresenta
projetos colaborativos e ferramentas
inovadoras, que nos inspiram a mudar
nossos estilos de vida e estratégias de
negócios, de maneira que vitalizam
nossos ecossistemas naturais e
econômicos.
Aborda o Design Regenerativo como
metodologia de vanguarda para projetos
e organizações inovadoras, para
iniciativas que queiram construir hoje um
mundo mais coerente com a inteligência
da vida.
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Considerando que a liderança muitas vezes assusta,
atender o chamado para a liderança regenerativa pode
ser ainda mais desafiador, pois é deixar sua própria
canção ressoar para o mundo, de maneira única e plena.
Diante do padrão que “pessoas sentem o chamado para
contribuir com um mundo melhor, mas ficam paralisadas
pela magnitude da tarefa”, Felipe Tavares desconstrói a
imagem do herói que irá salvar o planeta e coloca
nossos pés na trilha da contribuição positiva, lúcida e em
paz com a incerteza que o mundo é.
Através de textos curtos e profundos, o autor apresenta
o caminho de escolhas conectadas a Teia da Vida, a
ecologia profunda e a um apelo sem som, talvez até sem
rosto, mas que ressoa no coração de quem se sensibiliza
com o chamado de Gaia.
Escolher o silêncio, a relação olho no olho, o abraço
apertado, mãos ativas e mente afiada para os novos
tempos: talvez ser um líder regenerativo seja apenas
voltar a ser mais humano, seja construir o mundo mais
bonito que nossos corações sabem ser possível.

Aproveite que o
download do livro
está liberado
GRÁTIS!
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Liderança Regenerativa
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A principal reflexão que Felipe Cunha desenvolve
em seu livro Economia Colaborativa, recriando
significados coletivos é sobre em que grau o
surgimento da Economia Colaborativa está
catalisando uma profunda reforma cultural em
direção ao Commons.
Será que as pessoas estão se organizando para
administrar coletivamente os recursos comuns
sem a necessidade de intermediários, governos
ou empresas?
Este livro conduz o leitor por novas áreas da
ciência como o Pensamento Complexo, a Visão de
Sistemas Vivos, Enlivenment e a Teoria Integral,
balanceando a atual visão de mundo,
individualista e mecanicista, com conceitos que
evoluíram a partir de uma perspectiva ecológica,
que enxerga a vida como um tecido vivo das
relações e ecossistemas.

Aproveite que o
download do livro
está liberado
GRÁTIS!
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Economia Colaborativa

As mudanças que a maioria das pessoas querem têm de serem construídas
em conjunto e este livro traz questões sobre este assunto e define alguns
termos, buscando estabelecer uma linguagem comum, para que o diálogo
entre designers, servidores públicos e população civil seja mais fluido.

O livro é dividido em três partes:
Na primeira parte, o foco é o setor público e
as tendências de transformação desse espaço,
como a governança em rede e os laboratórios
de inovação.
Na segunda parte, são analisadas as
necessidades das pessoas através do design.
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Na terceira parte, é apresentado como o
design e a gestão pública podem se apoiar
mutuamente para construírem o setor público
que todos querem.
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Impulsionando Inovação – novos designs para gestão pública

Ecovilas Brasil, caminhando para a sustentabilidade do ser
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São considerados laboratórios vivos que criam e
experimentam novas formas de organização e de
relações, proporcionando, ao mesmo tempo,
qualidade de vida e baixo impacto ambiental. Não
existe formato específico ou um padrão formatado.
Não existe certo ou errado, melhor ou pior. Uma
nova cultura é instaurada na comunidade no
momento em que as pessoas dali têm a intenção
de se juntarem para viverem uma vida que faz
sentido a elas.

Este livro começou a existir a partir da incrível
viagem por 10 ecovilas brasileiras feita por Rafael
Togashi e Ilana Majerowics, que eles
transformaram no lindo documentário Ecovilas
Brasil, Caminhando para a Sustentabilidade do Ser,
que pode ser assistido gratuitamente no Youtube.

Download AQUI!

Com a parceria de Isabel Valle, registraram neste livro suas experiências e reflexões que
surgiram a partir da incrível aventura de fazer o documentário e foram além: reuniram cerca de
trinta textos de pessoas, pesquisadores, profissionais e ativistas que vivem em comunidades
intencionais, aprofundando os diversos assuntos que permeiam este estilo de vida.
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Para além da sociedade de consumo, destrutiva e individualista, as Ecovilas ou comunidades
intencionais foram reconhecidas pela ONU como modelos excelentes de vida e uma das melhores
práticas para o desenvolvimento sustentável e regenerativo do Planeta.
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Este livro reúne artigos de pensadores e economistas
de várias partes do mundo, apresentando temas
diversos como o aquecimento global, moedas
complementares, economia budista, permacultura de
pensões, entre outros.
Apesar da diversidade dos temas e das abordagens,
os autores compartilham a mesma ideia: a certeza de
que a Economia, hoje, ocupa um lugar central na
vida do indivíduo e da comunidade humana, e por
isso é nesta área, mais do que em qualquer outra,
que devemos encontrar urgentemente novos modos
de pensar e de existir no planeta.
Economia de Gaia é um dos quatro volumes da
coleção 4 Keys – Chaves para Comunidades
Sustentáveis em Todo o Planeta, que dá suporte ao
currículo do programa Design em Sustentabilidade
(EDE), desenvolvido pelo Gaia Education.
Ele recebeu a chancela das Nações Unidas na
Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (DEDS, 2005-2014).
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Economia de Gaia

E o melhor:
é só fazer o
download
AQUI!
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Este é o ebook do Dragon Dreaming – um resumo dos
principais pontos da metodologia proposta pela
instituição para a realização de projetos.
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O CAMBIA Festival é um espaço aberto
de troca de conhecimentos e ideias para
unir pessoas comprometidas com a
Grande Virada.
Inúmeras inovações e soluções criativas
para lidar com nossos problemas sociais e
ambientais mais urgentes estão sendo
realizadas por pessoas engajadas em
todos os lugares do mundo.

Essas iniciativas terão um papel
fundamental para alcançarmos
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs) conforme acordado
em 2015 pela ONU para a criação de um
futuro mais próspero, seguro e
sustentável para todos.

Quando você estiver lendo
esse material o Festival já
terá acontecido. Pena, né!?
Optamos por inseri-lo
pra você ficar ligado.
Quem sabe na próxima
edição você não pode
participar!
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Cambia Festival
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A Virada Sustentável é um movimento de mobilização para a
sustentabilidade que organiza o maior festival sobre o tema no Brasil.
Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil,
órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos
culturais, empresas, escolas e universidades, entre outros, com o objetivo de
apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus
diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de
transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.
Vale lembrar que a concepção temática da Virada Sustentável é atualmente
lastreada nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela
ONU, que são também os princípios que orientam a programação do
festival em todas as cidades.
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Festival Internacional
Carta da Terra
Em clima de celebração, o festival
pretende unir forças e propor uma
profunda reflexão sobre mudanças
necessárias para o mundo, baseada
nos pilares da Carta da Terra:
I.

Respeitar e cuidar da
comunidade da vida;

II.

Integridade ecológica;

III.

Justiça social e econômica;

IV. Democracia, não violência e paz.
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O propósito do festival é reforçado
também pela necessidade da união e
da força do bem em tempos de
pandemia.

Quando você estiver lendo
esse material o Festival já
terá acontecido. Pena, né!?
Optamos por inseri-lo
pra você ficar ligado.
Quem sabe na próxima
edição você não pode
participar!
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Confestival Internacional
Dragon Dreaming
O Confestival Internacional
foi totalmente organizado de
forma voluntária e é uma das
grandes expressões do que a
força de um coletivo
intencional pode produzir à
serviço do Crescimento
Pessoal, do Senso de
Comunidade e do Planeta
Terra.

Quando você estiver lendo
esse material o Festival já
terá acontecido. Pena, né!?
Optamos por inseri-lo
pra você ficar ligado.
Quem sabe na próxima
edição você não pode
participar!
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O ColaborAmerica é um festival para
conectar pessoas em prol da construção
de uma nova economia através de
palestras, workshops, mesas redondas,
oficinas, instalações interativas e música.
Tem por base quatro grandes eixos:
Cultura, Tecnologia, Economia e
Autoconhecimento.
Desse modo, o festival se propõe a ser
um hub para o encontro de pessoas e
iniciativas, a produção de conhecimento
e a reflexão sobre como essas
transformações se manifestam na
América Latina e no mundo.

Quando você estiver lendo
esse material o Festival já
terá acontecido. Pena, né!?
Optamos por inseri-lo
pra você ficar ligado.
Quem sabe na próxima
edição você não pode
participar!
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Colaboramerica

Porque ir além da sustentabilidade?
Pensamento
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Acompanhe aqui este webinar com o doutor em Design Natural, Daniel Wahl:
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Palestra Daniel Wahl

Pensamento
Sistêmico

Desafios para os ODS no Brasil e mundo
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Neste evento, os debatedores trazem um diagnóstico
multidimensional sobre as dificuldades para o alcance dos ODS:
Programa Nota Supren
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A cidadania e a
erradicação da pobreza
Uma análise local e global sobre Cidadania e a Erradicação da pobreza:
Debate TV Supren
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E olha que legal. Esse webinar foi produzido por nós!
Trouxemos o Felipe Tavares para falar pra gente. Foi massa!
Semear On Line - Felipe Tavares
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Marco Bilibio aborda noções da ecopsicologia, traça um paralelo entre o inconsciente
coletivo de Jung e o inconsciente ecológico proposto pelos ecopsicologistas, além de
mostrar também como é importante fazermos o resgate e a recuperação deste
inconsciente ecológico, que vem sendo tão suprimido e reprimido na sociedade.
Palestra Marco Aurelio Bilibio
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O Resgate do Inconsciente Ecológico

O Instituto de Design
Regenerativo também
produz

podcasts.

Selecionamos para
você, esse episódio
que fala da nossa
relação com o tempo:
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OUÇA AQUI!
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Nossa relação
com o tempo
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O #Colabora é um projeto jornalístico que aposta numa visão de
sustentabilidade que vai muito além do meio ambiente. Educação,
saúde, desigualdade, saneamento, diversidade e consumo também
são alguns dos TEMAS.
Desde 2019, os editoriais passaram a ser guiados pelos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU.
Acreditam que o planeta só será sustentável se conseguir resolver,
além dos problemas ambientais, suas mazelas sociais.
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Como o #COLABORA é um canal de
comunicação, sempre tem novidade lá.
Vale a pena acompanhar!
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YAM é um lugar de
encontro, onde a
vida acontece.
Um chamado para aqueles que escutam o coração.
Olham a vida com respeito à terra, às águas, às matas, aos
animais, à humanidade. À toda criação.
Uma plataforma com conteúdos relacionados à
alimentação, conexão, equilíbrio e sabedoria.
Fique de olho!
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Alguns conteúdos que trouxemos aqui são da TV Supren,
você deve ter percebido, mas vale ficar ligado como um canal
de conteúdo, mesmo. Sempre tem coisa nova por lá.
Não perca!
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A TV Supren é um canal sintonizado pela TV ou pela Internet.
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A Gaia Education trabalha com uma visão de mundo
sistêmica, ancorado em valores e construção de práticas
que ativem o desenvolvimento de culturas regenerativas.
Gaia Education é um colaborador do Global Action
Programme da Unesco sendo considerado uma
contribuição oficial para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável – ODS das Nações Unidas.
O currículo da formação está organizado numa mandala
holística baseada em 4 dimensões humanas (Social,
Econômica, Ecológica e Visão de Mundo) com temas
transdisciplinares e interdependentes.

IDR – Instituto de
Desenvolvimento
Regenerativo
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O IDR se apresenta como uma
empresa de educação e consultoria
que acredita que os seres humanos
podem viver em uma relação de
reciprocidade positiva entre si e com
a natureza.
Sua missão é contribuir para a
emergência de uma cultura
regenerativa ao inspirar novas
formas de pensar os velhos
problemas.
O IDR se propõe então a servir de
catalisador para a transformação de
como as pessoas se relacionam
consigo mesmas, entre si, e com
toda a comunidade de vida no
planeta.

Essas abordagens fazem uma revisão da desconexão do ser humano
com o mundo natural, a consequente crise ambiental e os desafios
contemporâneos que nos lançam em um impasse civilizacional.
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Oferecida pelo Instituto
Brasileiro de
Ecopsicologia, a
formação Transdisciplinar
em Ecopsicologia e
Ecologia Profunda é um
curso dirigido a quem
desejar mergulhar nesse
universo.
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A organização oferece uma formação em Impacto Social, para um
mergulho no ecossistema de negócios e inovação social que
garante o desenvolvimento pessoal e profissional para uma
atuação mais responsável e sustentável social e ecologicamente.
Ao longo da Formação, diversos
temas são apresentados de
modo a trabalhar
competências técnicas bem
como as habilidades
socioemocionais e o
autoconhecimento, essenciais
para um bom exercício
de liderança em todas as áreas.
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O Gera Social é uma organização que possui o intuito de
desenvolver o impacto social no cotidiano das pessoas.

Já conhece a Carta da Terra?
Acesse aqui!
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A Alternativa Terrazul é uma
organização não governamental
socioambientalista que atua em
projetos, programas, campanhas
e ativismo no intuito de
contribuir com a construção de
sociedades sustentáveis tendo
como referência os valores e
princípios da Carta da Terra.

O Instituto atua nas seguintes linhas:
Agricultura ecológica, Educação Florestal,
Gestão e implementação de Unidades de
Conservação, Gestão de resíduos, Manejo e
uso do bambu, Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas, Programas
Ambientais, Sistemas alternativos de
saneamento básico, Tecnologias
alternativas para habitações ecológicas.
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O Instituto Çarakura é uma organização
não-governamental que tem por finalidade
desenvolver projetos de educação
ambiental e ações referentes à pesquisa
científica e tecnológica que facilitem a
aplicação de tecnologias sociais, ou seja,
simples, eficientes, de baixo custo e baixo
impacto ambiental, além de desenvolver e
aplicar programas ambientais em
cumprimento das condicionantes de
licenciamentos ambientais.
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No canal do #Colabora tem um bocado de conteúdo bacana em
formato de webséries. Selecionamos essa sobre Economia Criativa,
que é um ótimo começo para nos inspirar com os exemplos:.

WebColaborativa - Economia Criativa
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A inspiração pode vir de
diferentes experiências...

Um portal bacana para você se
inspirar sobre Design Regenerativo.
Olha isso!
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A inspiração pode vir de
diferentes experiências...

Esse também é focado em Design
Regenerativo. Espia só que lindeza!
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A inspiração pode vir de
diferentes experiências...

Você sabe o que é ativismo alimentar? Como aqui
não tem essa de julgar sem conhecer, olha isso:

Entrevista Tainá Marajoara
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A inspiração pode vir de
diferentes experiências...

Já ouviu falar em Permacultura?
É a utilização de uma forma sistêmica de pensar e
conceber princípios ecológicos que podem ser usados
para projetar, criar, gerir e melhorar todos os esforços
realizados por indivíduos, famílias e comunidades no
sentido de um futuro sustentável.

Olha esse case do
Sítio Nós na Teia,
que inspiração!
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A inspiração pode vir de
diferentes experiências...

Abre Aspas
Bruno Rizardi

Inovação social é um termo difícil de compreender.

Isso porque não existe uma definição comum - é um tema muito novo, que ainda
precisa ser mais explorado e experimentado. Mas é importante saber que

existem duas características principais que fazem
com que uma inovação seja social.
A primeira, é que ela atende a alguma necessidade social.
A segunda, é que promove uma mudança nas relações entre os envolvidos.
Vamos por partes: primeiro, quando pensamos em inovação, pensamos em
alguma mudança – normalmente para uma situação melhor.
Essa perspectiva, entretanto, está atrelada aos interesses de um determinado
grupo de pessoas, mais ou menos homogêneo.

Na inovação social, é importante pensar que a mudança
que está sendo promovida deve beneficiar a comunidade como um todo,

Abre
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levando em consideração as necessidades de diversos grupos.
Isso leva ao segundo ponto: é muito difícil promover uma mudança que beneficie
diversos grupos sem mudar a relação entre eles. Muitas vezes, implementamos projetos
que reforçam os papéis já existentes dos envolvidos e esse é o calcanhar de Aquiles para
quem quer fazer uma mudança a nível social. Por isso, é importante estar atento aos

papéis das pessoas e intervir de forma intencional nas relações estabelecidas.

Um bom exemplo disso são dois programas de irrigação implementados em países
subsarianos: o Playpumps e a Bomba Moneymaker. A primeira é um gira-gira ligado a uma
bomba de água, no qual as crianças brincam e vão enchendo a caixa d’água da vila.
A segunda é uma bomba de água de pedal, mecânica, que pega água de poços
e ajuda a irrigar plantações. As duas são inovadoras,

mas somente uma conseguiu trazer resultados concretos.

Apesar da ideia lúdica, a Playpumps tinha duas falhas. A primeira, que a criança tinha o
“trabalho” de brincar para bombear água para a vila. Em alguns lugares, as crianças tiveram
que parar de ir à escola; em outros, quando chovia, faltava água, porque nenhuma criança
brincava na chuva. A segunda falha era o mecanismo de bombeamento, que era muito
complexo e somente a organização que instalou as bombas podia fazer a manutenção,
mas nem sempre essa organização estava presente ou tinha os recursos para consertar as
bombas. Isso resultou no abandono de várias bombas e, em alguns lugares,
a instalação da Playpumps dificultou o acesso à água.
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Já a Moneymaker foi pensada diferente. Em vez de doar as bombas, elas eram vendidas por
comerciantes locais, que também eram treinados para fazer a manutenção das bombas. Essas duas
decisões resultaram em impactos positivos. O primeiro, é que a venda da bomba gerou
sustentabilidade financeira para a iniciativa, que pôde crescer e expandir sua atuação a 15
países. O segundo, é que a venda e assistência técnica por comerciantes locais possibilitou giro na
economia local, além de aumentar a durabilidade das bombas e o acesso dos agricultores ao
conserto em zonas remotas. Essa iniciativa tirou mais de um milhão de pessoas da pobreza e
um aumento médio de renda em cinco vezes.

Nesses dois exemplos fica fácil de perceber porque a Moneymaker é uma
inovação social e a Playpumps, não. A Moneymaker se atentou à necessidade
real das pessoas - de irrigar suas plantações - e buscou mudar as relações
entre os comerciantes e agricultores, para que eles pudessem oferecer apoio
mútuo e gerar um ciclo virtuoso. Já a Playpumps voltou-se à própria solução,
que era atrativa e divertida, e não percebeu que não conseguia resolver a
necessidade das pessoas. Além disso, também não percebeu a mudança na
relação das crianças com a vila, que se tornou negativa.
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Promover inovação social exige uma atenção especial às relações
sociais e à real necessidade de comunidades. Não é sobre uma
ideia legal ou um programa centralizado que é implementado de
cima pra baixo. É sobre a vivência nas ruas, sobre os vínculos entre
as pessoas, sobre os problemas do dia-a-dia e
sobre transformações que colocam a sociedade
como protagonista em sua própria mudança.
Bruno Rizardi

Cofundador da Catálise

A verdadeira viagem de descobrimento
não consiste em procurar novas paisagens,
e sim em ter novos olhos.
Marcel Proust
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