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O Time Dollar Institute é um banco de tempo que trabalha a
partir das necessidades das comunidades, objetivando a troca de serviços.
O nome Time Dollar – uma hora de ajuda é um time dollar – se explica
porque essa foi a única forma que encontramos para apresentar aos
Estados Unidos, país onde a moeda impera, a nossa proposta de trabalho.

O trabalho desenvolvido no Instituto se baseia na premissa
que não existem pessoas pobres. O ser humano é milionário:
milionário em destrezas, em talentos e em experiências vividas.
Embora em alguns países, como os Estados Unidos, nesse momento,
essas riquezas ainda não sejam valorizadas.

Milhares de dólares foram gastos nos últimos anos nos países
latino-americanos, e eu, como trabalhava em banco, pude observar
as duas faces da moeda. Uma face da moeda era a face dos bancos e
dos governos fazendo troca e a outra face era a que ninguém quer
ver, ninguém quer mostrar: a cara da pobreza.

Observando essa face, eu desisti de  trabalhar em bancos e fui fazer
trabalhos sociais, acreditando que era ali que estavam as pessoas de
bons corações, as pessoas que queriam justiça social, contudo, descobri
que estava enganada. Percebi que existe, de fato, uma indústria criada
com as necessidades básicas dos seres humanos. Os idosos, por exemplo,
constituem uma indústria. A saúde, nos Estados Unidos, constitui outra
indústria. As prisões também são indústrias e, portanto, nós temos que
ir a tribunais para que a indústria das prisões prossiga crescendo.

Essa descoberta me levou a uma crise existencial; eu desconhecia o
meu lugar no mundo. E ao buscar saída para a minha crise, eu descobri que
há sempre um equilíbrio no universo e, assim, cheguei ao Time Dollar.

O Time Dollar começou como um programa para conseguirmos
dinheiro em uma  fundação, e foi evoluindo ao longo de quinze anos.
Na verdade, o que nós havíamos iniciado, como uma moeda alternativa
de troca, havia se convertido em um movimento, nos Estados Unidos,
de justiça social. E nesse momento, nós sentimos a necessidade de
irmos um pouco mais além, porque percebemos que, quando se
necessita de uma mudança na justiça social, esta mudança precisa
começar de baixo para cima e precisa ser uma mudança total. Para isto
foi preciso incluir o dinheiro da sociedade de consumo, do marketing
econômico, o dinheiro do governo, das fundações e o capital humano,
que é o verdadeiro capital de uma nação, e formarmos uma cooperativa.

Nos Estados Unidos se trabalha, e eu imagino que nos demais
países também, de cima para baixo, ou seja, o paternalismo acha-se
o todo poderoso e decide como a mudança vai acontecer. No Time
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Dollar nós agimos diferentes, ou trabalhamos todos juntos, ou não
trabalhamos. E isso nos criou tantos problemas nos Estados Unidos
que imigrei para o Japão, a fim de  trabalhar com o programa do
Time Dollar que é uma coisa simples.

Em 1992, eu voltei muito mais forte do que era, porque
percebi que não estava sozinha. Descobri que havia em outros
países, pessoas, profissionais acadêmicos, agências governamentais
dispostas a colaborar. Pessoas que sabiam e conheciam a necessidade
de mudança. E o Time Dollar voltou a operar.

Nós trabalhamos com as comunidades, formando pequenos
grupos, tomando como base as riquezas das comunidades onde
entramos. E uma vez que tenhamos no banco todas as destrezas e
todas as riquezas da comunidade, vamos então verificar qual é a
mudança que a comunidade precisa e como é que seus membros
querem fazer o seu próprio banco de tempo.

Por exemplo, num determinado bairro de Miami, havia uma agência
social para pessoas consideradas incapazes, porque eram idosas. Então, nós
fizemos um fórum onde reunimos não apenas a agência de ajuda aos idosos,
mas também agências que poderiam fornecer alimentos e mães que
trabalhavam ou estudavam e precisavam de alguém para ajudá-las com seus
filhos, porque as creches eram caras. Foi muito simples. Eu havia recebido
12 mil dólares de uma fundação e resolvi trabalhar. A diretora do Centro
Comunitário entrou na luta e começamos a pensar em como beneficiar o
bairro. Nós observamos que os idosos tinham em suas mãos uma grande
experiência como mães, avós, professores aposentados, profissionais de outras
áreas e isso não estava sendo aproveitado. Decidimos recuperar isso.
Constatamos também que os idosos tinham em suas mãos, em abundância,
o tempo. Com isso nasceu uma idéia e fomos conversar com as mães, que
não podiam trabalhar porque tinham crianças pequenas e não podiam
pagar as creches, perguntando-lhes se elas aceitavam a nossa proposta.

Nos Estados Unidos, inicialmente, não há confiança entre os seres
humanos. Confiar no outro é absolutamente inexistente. Eu posso
viver num edifício por cinco anos e não conhecer sequer o meu vizinho.
Esta é a vida fria e desumanizada do mundo de Miami. Assim, nós
tínhamos que, primeiro, criar confiança para que as mães pudessem
entregar os seus filhos a uma pessoa para cuidá-los. Criamos, então,
grupos de apoio, e esses grupos começaram a criar o banco. As pessoas
idosas e as mães, algumas eram mães solteiras, se conheceram, depois
começaram a desenhar o trabalho e, finalmente, decidiram por criar
uma agência de cuidados para crianças, dentro da agência de idosos.
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Dessa forma, os idosos aposentados passaram a cuidar das crianças,
enquanto as mães saiam para trabalhar ou estudar. Descobriu-se, então,
que os idosos enfrentavam problemas com transportes e foi criado um
grupo de apoio ao transporte dos idosos. Não se precisou de dinheiro.
O que se fazia era um intercâmbio, ou seja, o idoso cuidava do  filho
para que a mãe fosse trabalhar ou estudar e em troca, quando ele
precisava sair para comprar seus alimentos, a mãe o levava ao
supermercado. A cadeia foi iniciada e era muito simples.

Nós começamos com um tipo de banco de tempo, vizinhos
ajudando vizinhos, cujo objetivo era criar uma cadeia de confiança e
apoio. A chave era a seguinte: –“Eu ajudo você, você ajuda a outro que por
sua vez ajudará a um outro e assim sucessivamente”. Contudo, logo surgiu
uma outra necessidade, a co-produção, cujo objetivo era compensar
as contribuições das pessoas em áreas especiais de serviços humanos e
dar oportunidades àqueles, que recebem o serviço social, de utilizar as
suas habilidades para ajudar e servir os demais.

Dessa forma, estaríamos evitando a grande mazela que existe
numa sociedade paternalista, porque no paternalismo a pessoa perde
o valor de si mesma. Ela passa a depender do governo, depender
do serviço social e da assistente social e deixa de existir. Vai morrendo
aos poucos. O profissional de serviço social envia a seguinte
mensagem: – “Você precisa de mim, mas eu não preciso em nada de vocês”.

No Time Dollar, isso não ocorre porque todos necessitam uns
dos outros. E a mensagem é:– “Você precisa de mim e eu preciso de você.”
A lógica é que as pessoas precisam umas das outras. Nós precisamos
criar um equilíbrio. Nós não podemos ir totalmente atrás, nem podemos
ficar onde estamos e nem tampouco dizer: – “Não, somente o povo é que
vai fazer”. Nós precisamos do apoio de vários atores, o professor, o
economista, o aposentado, o médico, enfim, de todo apoio. E foi isto
que nós fizemos com o banco de co-produção.

Nós organizamos os grupos com base nos ativos, ou seja criamos
um banco com as qualidades, os talentos, as destrezas das pessoas e a
mesma coisa fizemos com as agências. Que serviços vocês podem
fornecer? Que serviços necessitam? Como é que vocês querem
expandir os serviços na comunidade? E assim nós vamos tentando
ligar as pessoas às agências.

A redefinição do trabalho é outro valor imprescindível. Até agora
a sociedade só vê o trabalho como aquilo ao qual se atribui um
valor, como aquilo que produz dinheiro, mas todo trabalho possui
um valor, em si mesmo. Por exemplo, em Miami, me disseram que
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eu estava louca porque criei um banco cujos membros eram crianças
e pessoas idosas deficientes.  Disseram-me que não ia funcionar, mas
acreditei, porque pensei: essas crianças nascem inocentes e têm uma
grande capacidade de dar amor; são sinceras de coração, não têm
malícia, não têm agendas escondidas, são absolutamente transparentes.
Assim, nós levamos as crianças aos asilos onde vivem os idosos, na
sua grande maioria, nos Estados Unidos.  Nesses asilos, as famílias
desaparecem, os amigos também desaparecem, e os anciãos ficam
numa imensa solidão. E a cadeia que se criou não foi apenas de
crianças com idosos, mas sim, das famílias das crianças com os velhos.
Foi criada uma família estendida, e se criou amor.

Sem capital social não existe uma nação e é justamente isso
que muitos têm dificuldade de compreender. A verdadeira riqueza
da sociedade é o seu povo. Cada ser humano pode construir e ser
contribuidor. Todos nós temos algo a dar. Assim o trabalho precisa ser
redefinido para incluir como parte dele qualquer coisa que leve ao
sucesso de crianças saudáveis, que preserve a família, que ajude os
idosos, ajude a justiça, e faça com que a democracia trabalhe. Agora,
nos Estados Unidos isso não funciona.

O impulso de retribuir é universal. Sempre que possível, nós
precisamos retribuir. Nós necessitamos uns dos outros. Eu fui a uma
igreja de um bairro pobre e propus o início de um banco do Time
Dollar. E a resposta foi a seguinte: – “Como cristãos o nosso dever é dar e
não receber”. Porém eles estão enganados. Essa é uma posição muito
egoísta e equivocada porque a mensagem que passa é a de que uns
têm mais e podem  dar, enquanto outros não. Para mim essa mensagem
não é cristã. Não foi isso que Jesus disse. E não foi isso que disse Buda.
Nenhuma religião, nem qualquer sociedade religiosa, seja ela organizada
ou desorganizada, ou da nova era, afirmam que só se deve dar. Jesus
disse que era preciso ter humildade. E o que é mais difícil para nós,
sobretudo, os profissionais, é exatamente admitir que necessitamos.
É dizer: – “Eu necessito”. O que me foi mais difícil praticar no Time
Dollar foi dizer: – “Eu preciso de ajuda”. Algo tão simples.

O meu trabalho nos Estados Unidos é um trabalho solitário e
uma luta árdua porque nós somos um pequeno grupo, tentando
mudar um sistema que não quer ser mudado.

A minha aprendizagem em pedir ajuda começou por uma
circunstância da vida. Eu fiquei doente e me vi sozinha. Não queria
pedir ajuda ao meu vizinho, não queria sacrificar minha família e
tampouco queria dizer ao meu chefe. O médico me disse que eu
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só teria seis meses de vida e em seis meses não há muito que se
fazer. Diante desse diagnóstico eu resolvi mudar, deixando de ser
orgulhosa e eu fui aos meus vizinhos e lhes disse que tinha leucemia,
que estava morrendo e que não tinha forças. Desde esse dia, não
precisei mais cozinhar porque os meus vizinhos passaram a fazer o
meu alimento e para retribuir-lhes comecei a praticar, na minha
própria vida, o Time Dollar, ajudando-os com seus pais idosos
porque eles não tinham paciência para ler histórias, para cuidar
(nos Estados Unidos os idosos passam a ser problemas porque não
são mais contribuintes) E foi assim que eu comecei a viver a
experiência do Time Dollar. Aliás, eu não gosto da palavra dollar, a
conotação me desagrada. Nós necessitamos do dinheiro para viver,
para pagarmos o nosso supermercado, mas no Time Dollar, nós
não queremos que o pobre continue pobre, ou que ganhe apenas
um salário mínimo. O nosso objetivo é a redistribuição eqüitativa
e que se retribua justamente as riquezas.

A minha história é interessante. Eu tive a sorte de ganhar na loteria,
junto a um conglomerado farmacêutico, para servir de cobaia em um
novo medicamento. Assim tomei o remédio, servi de estudo e estou
viva. Nós nunca sabemos como será o amanhã, nem do que vamos
morrer. Mas se eu não tivesse ganho na loteria farmacêutica,  eu teria
morrido na porta do hospital porque eu não tinha seguro-saúde. E os
hospitais não teriam permitido minha internação porque eu não tinha
dinheiro para o depósito inicial. Será que isso é justiça social?

Os elementos básicos que o sistema do Time Dollar gerou ao
longo desses quinze anos foram: respeito, confiança, comunicação,
solidariedade, amizade. E quando colocarmos tudo isso juntos, de baixo
para cima e de cima para baixo, então teremos paz no mundo.
Enquanto isso não for feito sempre existirá a guerra.

Todos nós nascemos sozinhos, todos nós nascemos nus, e todos
nós morreremos sozinhos. O que nós fizermos agora é o nosso legado.
Com isto eu lhes convido a pensar sobre: qual é a nossa responsabilidade
enquanto cidadãos do universo? Portanto, vamos trabalhar em conjunto,
sem acusações, e assumindo responsabilidade com o futuro do
mundo, porque este é o legado que todos nós deixaremos aos nossos
filhos, aos nossos netos, e às gerações futuras.




