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envolver toda a comunidade 
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jovens, adultos e idosos.
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sumário
A construção dos primeiros 
banheiros foi feita em 
sistema de mutirão, nos 
quintais das famílias do 
povoado de Patos, em 
Milagres do Maranhão. 
Essa comunidade uniu-se à 
equipe do Projeto para tirar 
do papel o sonho de que as 
famílias tivessem acesso a 
banheiro e ao saneamento.  

Durante nosso percurso, 
fizemos oficinas educativas 
sobre água, meio ambiente, 
higiene pessoal e cidadania. 
Nosso ponto de partida foi 
a valorização das riquezas 
locais: conhecimentos, 
folclore, técnicas de 
construção, brincadeiras, 
entre outros tesouros!
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VOCÊ QUER ENGAJAR? AFETO É NOSSA MAIOR FERRAMENTA

Se você chegou à nossa cartilha, 
provavelmente quer mobilizar pessoas 
para transformar uma comunidade. 
Se você tem dúvidas, pergunte-
se: você deseja juntar um grupo 
de pessoas para que realizem algo 
juntos? Uma limpeza da praça? 
Uma festa junina? Ou mesmo 
um desafio como o nosso de 
conseguir construir saneamento 
básico para seu bairro? 

Quantos projetos já ouvimos falar 
que alguém de fora instalou uma 
melhoria em uma comunidade e 
ninguém cuidou? Ou de alguma 
obra da Prefeitura que ninguém 
usa porque não combina com o 
estilo de vida daquele lugar?

Nós acreditamos que são as 
pessoas que moram em uma 
comunidade que melhor sabem o 
que funcionará bem ali. Geralmente 
só precisam de um “empurrãozinho” 
para voltarem a sonhar!

Experimente praticar a escuta ativa. 
Converse com alguém que nunca conversou antes, 

seja um vizinho, alguém na fila da padaria, ou em uma 
praça. A história de vida dele pode ser surpreendente! 
Exercite o interesse pelo que o outro pode te ensinar.

dica

Por isso, o engajamento da 
comunidade é essencial e o AFETO 
é nossa maior ferramenta. 

O afeto gera confiança e nos desarma 
de julgamentos e preconceitos 
que possam atrapalhar. Nos 
faz valorizar o outro e perceber 
que juntos somos mais! 

54

Aqui você encontrará algumas dicas 
para engajar pessoas de todas as idades 
de maneira divertida e educativa, além 
de um passo a passo da criação de um 
festival educativo sobre saneamento. 
Nosso sonho é ver você terminar essa 
leitura inspirado para colocar a mão na 
massa e transformar sua comunidade!



Engajar faz parte da natureza humana! Envolver pessoas e realizar 
é sim algo intuitivo, desde que o grupo acredite na iniciativa. Com a 
experiência, vamos ficando cada vez melhores nisso. Organizamos aqui 
cinco dicas de ouro da nossa equipe de mobilização para você arrasar!

É importante VALIDAR A SUA IDEIA:
 a comunidade tem mesmo essa necessidade? 
Quem vai topar colocar a mão na massa junto 

com você para realizar esse sonho? Não precisa 
ser um grupo grande, mas precisa fazer sentido. 

Caso a resposta seja sim, mãos à obra!

DICAS DE OURO PARA ENGAJAR SUA COMUNIDADE

valide sua ideia!

1
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O primeiro passo 
para transformar uma 
comunidade é juntar 
as pessoas. Quanto 
mais diverso o grupo, 
melhor! Para isso você 
precisará fazer o primeiro 
de muitos convites.

Acreditamos que qualquer comunidade tem os recursos que precisa 
para fazer acontecer uma transformação. Talvez você não tenha todos os 

materiais, pessoas ou dinheiro, mas sempre tem “alguém que conhece 
alguém” que sabe ou tem o que você precisa. Exercite a “cara de pau”, 

no bom sentido, e peça ajuda! Afinal, o “não” a gente já tem!

Esse convite é MUITO IMPORTANTE, 
pois ele dará o tom do projeto! 
Procure convidar as pessoas para coisas prazerosas 
como um café ou piquenique por exemplo, pois 
assim os assuntos fluirão mais naturalmente.
Explique a eles o motivo da reunião e troque ideias. 
É possível que outros sonhem o mesmo que você!

Se você notar que “reclamações” começaram a dar o tom 
da conversa, busque criar espaço para trazer a proatividade 
com perguntas como “o que nós podemos fazer juntos?”.

Faça uma lista de todas as 
pessoas e materiais que 

você vai precisar. Organize 
por ordem de prioridades e 
comece por essas. Na hora 
de pedir, deixe claro para a 
pessoa como as qualidades 
dela são importantes para o 
projeto. Conecte-se com o 

coração e não tenha vergonha 
de contar sobre sua iniciativa 

com brilho nos olhos.

FAÇA UM CONVITE IRRESISTíVEL!

Ative sua rede

2

3

toque de amigo

toque de amigo
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Uma vez que a ação de transformação 
foi definida, é hora de planejá-la! 

DIALOGAR é peça chave de 
uma boa mobilização. O diálogo 
construtivo sempre soma! 
Todos gostamos e merecemos ter 
nossas opiniões valorizadas.

Tente identificar pelo menos 2 pessoas 
que também sonham em tirar essa 
ideia do papel e se reúna com elas para 
planejar a ação, conversando sobre:

- Qual será a ação? Oficina,
   Mutirão, Festival?
- Quando e onde vai ser?
- Quanto tempo precisamos?
- Quais materiais e talentos precisamos?
- Precisamos solicitar autorizações?

Ah! E não apegue-se tanto ao seu plano! 
O processo é dinâmico! 
Aproveite o potencial dos acasos 
que sempre acontecem!

No começo de um processo de engajamento, é bem comum querermos 
“abraçar o mundo”. Sonhar grande é muito bom, desde que seja possível dar 
UM PASSO DE CADA VEZ, com clareza dos objetivos e estratégias.

Uma simples ação coletiva como um mutirão de limpeza, pode fazer 
com que um grupo de pessoas se torne uma comunidade. A realização 
aumenta gradativamente a confiança e a força do grupo, fazendo 
crescer o comprometimento para ações mais ambiciosas!

Depois de cada ação, CELEBRE a conquista coletiva! Isso alimenta a crença de 
que é possível mudarmos nossas próprias realidades! Pode ser uma roda no final, 
por exemplo, onde cada um diz o que está sentindo. Em seguida, antes de partir, 
cada um dá pelo menos 5 abraços, selando a amizade que está sendo construída. 

O coração de todos começa a pulsar junto! 

Troque o “eu acho que você deve fazer isso” para “o que você pode oferecer 
para ajudar?”. A chance de engajamento verdadeiro será maior!

DIALOGUE E PLANEJE JUNTO COMECE PEQUENO E CELEBRE SEMPRE!

4 5
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O FESTIVAL DE MIL MILAGRES 

OBs:

Agora vamos à prática! A partir dessa 
página, vamos contar para você 
como foi o Festival de Mil Milagres.

Se quiser saber mais sobre 
o Banheiro Seco conheça 
nossa Cartilha de Construção 
no site do projeto*.
Acesse: 
http://www.banheirosmudamvidas.
com.br/download/
NeveBanheiroSustentavel.pdf

Como tudo começou?

A missão do projeto era criar um 
modelo de banheiro ideal para o 
modo de vida de comunidades 
isoladas do interior do Maranhão. 
Ao conhecer o povoado de Patos, 
percebemos a riqueza de materiais, 
técnicas construtivas e também 
as peculiaridades presentes no 
cotidiano das famílias, como o 
cultivo de feijão, milho, frutas e a 
criação de animais nos quintais.

Ali começou o engajamento. 
Nosso grupo fez uma imersão 
na comunidade para aprender 
mais sobre tudo isso e depois de 
pesquisar alternativas, validou 
com a comunidade a ideia de 
banheiros secos. Os banheiros 
secos tratam as fezes por meio 
da compostagem, transformando-
as em adubo que depois pode ser 
usado em pomares, por exemplo.

A comunidade topou o desafio!

A comunidade apoiou a ideia e 
o nosso grupo criou o protótipo. 
Nós sabíamos que o dia-a-dia do 
banheiro seco* era diferente de 
um banheiro convencional, pois 
não há uma descarga com água. 

Isso tornava fundamental criar 
novos hábitos como o de jogar da 
serragem após cada uso, baixar 
a tampa do vaso para impedir 
a entrada de insetos e fazer a 
manutenção a cada seis meses. 
Era importante também, apoiar 
hábitos comuns como lavar as 
mãos e fazer a faxina do banheiro.

Diante disso nós concluímos que 
engajar a comunidade para construir 
essa cultura era tão importante 
quanto construir os banheiros 
em si! Foi aí que decidimos a 
convidar toda a comunidade 
para realizar o FESTIVAL DE 
MIL MILAGRES, um festival de 
cultura sobre saneamento, com 
uma programação repleta de 
jogos oficinas e brincadeiras!
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A CAÇA AOS TESOUROS

Para começar, nós convidamos os 
talentos locais mapeados para dar as 
oficinas que criamos. Dona Milagres, 
por exemplo, sabe fazer pintura em 
tecido e foi convidada para dar a 
oficina “Toalhas Pintadas à Mão”.

Não importa a região 
do Brasil e classe social, 
todos temos um incrível 
“baú de tesouros” que 
tornam aquele lugar 
único! Lideranças, 
artesãos, cozinheiras, 
pedreiros, professores, 
curandeiros… mesmo 
o que parece banal 
pode ser uma peça 
chave para a sua ação!

Pergunte à comunidade 
“quem eu não posso 
deixar de conhecer para 
dizer que aprendi tudo 
sobre essa comunidade?” 
Essa pergunta te leva 
a pessoas e histórias 
que podem fortalecer 
sua iniciativa.

Quantos talentos você 
consegue identificar 
na sua comunidade? 
O que eles podem ter a 
ver com a sua causa?

 Aproveite para fazer 
também uma listinha 
de lugares e materiais 

disponíveis ou que 
podem ser emprestados 

ou doados. Pedir 
contribuições é uma 

habilidade que ganhamos 
durante o processo, 
lembre de anotar os 

contatos para conseguir 
acioná-los depois!

 Com isso, estávamos prontos 
para fazer o segundo convite à 
comunidade: a Caça aos Tesouros de 
Milagres. Nós mapeamos talentos, 
lugares e materiais locais. Esse mapa 
é mágico, pois quando ligamos os 
pontos dele, já fica fácil perceber o 
potencial de ação e transformação 
presente na comunidade! 

dica



TORÓ DE IDEIA PRODUÇÃO DO FESTIVAL

É hora de colocar a criatividade 
para funcionar! No Banheiros 
Mudam Vidas, fizemos alguns dias 
de “brainstorming” ou “toró de 
ideias” sobre a seguinte pergunta: 
“o que precisamos para criar 
o melhor banheiro do mundo?”

Como resultado, organizamos o 
festival em 3 temas: “Higiene Pessoal”, 
“Natureza” e “Meu Banheiro Favorito”. 
Dentro de cada tema diversas 
oficinas e brincadeiras relacionadas.

Quando esgotamos as ideias, nós 
escolhemos as melhores e mais viáveis 
ideias para fazer parte do Festival.

Depois de idealizarmos nosso 
Festival, chegou a hora de colocar 
as mãos na massa e a produção 
é uma fase importantíssima 
para o sucesso da ação.

Convite aos oficineiros

Para começar nós convidamos os 
talentos locais mapeados para dar as 
oficinas que criamos. A Dona Milagres, 
por exemplo, que sabe fazer pintura 
em tecido, foi convidada para dar 
a oficina “Toalhas Pintadas à Mão”.

1716

toque de amigo

Aqui a regra é expandir a 
mente. Mil ideias surgem e você 
não exclui nenhuma a princípio, 
por mais malucas que pareçam! 

Evite rejeitar ideias para não 
inibir as pessoas! Aproveite que 
descobriu muitos talentos para 

ir longe nas possibilidades!



Agenda

RESPEITÁVEL PÚBLICO!

TIME DE ENGAJAMENTO

Chegou a hora de montar a agenda 
do Festival. Definimos datas, 
horários e locais das atividades. 
Nosso Festival teve 10 dias 
de duração com atividades de 
manhã e de tarde. Nossas oficinas 
aconteceram na escola, no centro 
comunitário, na praça e em outros 
espaços públicos como nas próprias 
ruas e à margem do Rio Parnaíba.

Um festival precisa de um 
público! Como a cultura de 
saneamento diz respeito a todos, 
nós decidimos envolver: 
- crianças e jovens: combinamos
   que os professores incentivassem a
   participação após as aulas.
- adultos e idosos: por meio da escola 
   também conseguimos convidar
   pais e familiares para as oficinas. 

Para divulgar mais, distribuímos 
cartazes e conseguimos 
um carro de som. 

Nosso time de engajamento começou 
com 6 mobilizadores. Em seguida 
decidimos convidar 6 voluntários 
locais da comunidade para nos 
ajudar na produção. Esse grupo, 
nomeado “Mestres milagreiros” era 
formado por lideranças afetivas da 

comunidade. Com 12 engajadores, 
nosso time ficou potente! 

Daí foi só distribuir as tarefas da 
produção entre todos, garantindo uma 
pessoa para cuidar da organização 
e ficar de olho na lista de tarefas”

1918

toque de amigo

As crianças costumam 
ser as primeiras a ficarem 

curiosas e se juntar ao 
time. Aproveite a energia 

delas e crie desafios 
que ajudarão a fazer 
acontecer sua ideia!

toque de amigo

Estimule e valorize o esforço dos envolvidos e se prepare 
para improvisar se necessário. Combine ao menos uma 

reunião com todos os mobilizadores três dias antes do Festival 
começar para ver se está tudo dentro do previsto.



AS OFICINAS DO FESTIVAL RODAS DE CONVERSA

Engajar para o 
saneamento quase 
sempre envolverá 
os temas água, meio 
ambiente, higiene 
pessoal e cidadania. 
Existem infinitas formas 
de trabalhar esses temas 
de forma criativa e 
educativa, envolvendo 
os talentos mapeados 
em sua comunidade.

Nós valorizamos atividades práticas, pois a “mão-
na-massa” conquista os corações de quem participa. 
Depois de apaixonada pelo tema, essa pessoa irá 
naturalmente se interessar por aprender mais. 
Neste capítulo, nós vamos descrever as oficinas 
do nosso Festival. Esperamos que elas te 
inspirem a criar uma linda e efetiva ação de 
engajamento para o saneamento básico!

Divirta-se!

Nós fizemos muitas rodas de conversa 
ao longo do projeto. O círculo de 
pessoas é uma das formas mais 
antigas que humanos usam para 
trocar ideias, tomar decisões, fazer 
trabalhos conjuntos, brincar, jogar, 
comer ou até mesmo cantar! 

Em roda, todos podem se ver. 
A energia das pessoas converge para o 
centro dela e não existem hierarquias. 
Em roda, fica mais fácil ter um debate 
construtivo e democrático e todos 
tem a vez de falar. Esse ambiente 
também proporciona confiança no 
poder do coletivo, tanto para ideias, 
quanto para sentimentos e emoções!
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MUTIRÃO DE ENGAJAMENTO

leitura de banheiro

TURISMO
DE BANHEIRO

Para que o banheiro 
do projeto tivesse o 
menor custo possível, 
era fundamental que 
ele fosse construído 
em sistema de mutirão 
comunitário. Mais 
importante do que isso, 
é o amor que cresce 
na gente conforme 
assentamos tijolos 
ou preparamos uma 
massa de cimento. 
O mutirão cria 
pertencimento e assim, 
para sempre cuidaremos 

do que foi construído. Em cada parede, haverá 
memórias vivas do que o time realizou junto.

Para fazer um mutirão de construção é bacana 
ter um guia experiente, que no nosso caso foi o 
mestre de obras Rogério e seus ajudantes. Eles 
supervisionam e coordenam o trabalho do coletivo.
Você pode aprender o passo-a-passo da 
construção do Bason em nossa Cartilha 
de Construção no site do projeto*.

O Festival de Mil 
Milagres criou um 
verdadeiro burburinho à 
respeito dos banheiros 
construídos em Patos. 
Por isso incluímos na 
programação visitas 
guiadas ao mutirão no 
povoado de Patos. As 
crianças da comunidade 
eram as guias e 
explicavam cada detalhe 
do funcionamento 
do banheiro seco 
aos curiosos!

Rápidas leituras de banheiro 
podem tornar inspirador esse 
momento de privacidade! 
Aproveitamos esse costume para 
estimular a criatividade e fazer oficinas 
de poesia e gibis. Nós sorteamos 
palavras ligadas a saneamento para 
que fossem temas das criações. 

IMPORTANTE:

Não é saudável 
fazer leituras longas 
no banheiro! 
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CANTANDO NO CHUVEIRO Placas educativas

Se é verdade que quem canta seus males 
espanta, o Banheiros Mudam Vidas é 
explosão de energia positiva! Nossa trupe 
compôs canções sobre saneamento que nós 
cantamos em vários momentos do projeto!

Sanear Milagres

Uma excursão legal igual a essa vem
Trazendo ideias para o Maranhão
Pra fazer da vida um milagre

Vamos esboçar no ar nossas ideias e
Pensarmos juntos numa solução
Pra sanear Milagres

Celebrar toda beleza que há
Porque o pouco que falta é possível criar

Ver nos olhos de quem é de lá
Que o principal, a chama, não se apagará

Sanear, sanear
Sanear, sanear Milagres

Depois que o festival termina, 
como fazer para que as pessoas se 
lembrem da energia de cuidado com 
a cidade que criamos juntos? Placas 
educativas são uma ótima maneira!

Nós ganhamos muitos restos de 
madeira na carpintaria local. Usando 
tintas à base de água, as crianças 
criaram desenhos e frases sobre 
meio ambiente e cidadania. 
Depois que secou, os adultos 
passaram uma camada de verniz 
marítimo para que as placas 
pudessem ficar expostas ao sol, à 
chuva e também aos sentimentos e 
emoções de quem por elas passar!
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OFICINA COM PROFESSORES REINVENTANDO BRINCADEIRAS

Envolver professores é uma 
estratégia valiosa! No Banheiros 
Mudam Vidas nós sonhávamos que 
o tema do saneamento fizesse parte 
dos conteúdos de aprendizagem 
nas escola. Então convidamos os 
professores para uma oficina criativa. 

Cerca de 40 professores 
compareceram!
A equipe fez uma apresentação 
sobre o projeto e fizemos um rápido 
debate sobre o saneamento local. 
Em seguida, conduzimos uma 
dinâmica inspirada no “world café”.

O resultado foi surpreendente! Tivemos oito ideias criativas sobre como trabalhar os assuntos nas 
escolas. Teve teatro, brincadeira de roda, jogo de tabuleiro, cantiga e até pega-pega de lixo no chão! 

A dinâmica foi assim:

1
Os 
participantes 
se dividiram 
em grupos 
oito pessoas

5
Nos 10 minutos 
finais, os grupos 
escolhem um dos 
conteúdos para criar 
um jogo ou atividade 
educativa lúdica.

2
O facilitador 
distribui um 
subtema do 
saneamento 
por grupo. 
Os subtemas 
foram: água, 
esgoto, lixo 
e higiene.

3
Os grupos tem 5 minutos 
para discutir sobre: 
“Que inquietações 
esse tema te traz?” 

4
Em seguida tem mais 5 
minutos para discutir sobre:
 “Que conteúdos ligados 
a esse tema podem ser 
trabalhados na escola?”

O brincar é a linguagem da criança.
Por meio dela, aprendem a se 
relacionar consigo mesma e com o 
mundo. O Brasil tem uma riqueza 
incrível de brincadeiras tradicionais. 
Podemos reinventar brincadeiras ou 
criar novas com os temas do projeto.

A brincadeira a seguir foi criada 
durante a oficina professores.

Jogo do Repolho:
 
As crianças se sentam em círculo. 
Alguém de fora toca ou canta uma 
música enquanto o repolho passa de 
mão em mão, como na brincadeira 
da “Batata Quente”. Quando a 
música para, quem está com o 
repolho responde uma pergunta sobre 
saneamento. Quem faz a pergunta é 
quem está a sua frente, como no jogo 
“Verdade ou Desafio”! Se acertar a 
resposta, ganha o direito de comandar 
a música da próxima rodada! 
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FAÇA VOCÊ MESMO

2 litros de água
1 xícara de álcool com folhas 
de eucalipto ou cascas de limão
1/2 xícara de sabão raladoRe

ce
ita

Desinfetante Natural

Os sistemas de 
saneamento ecológico 
dependem de 
microrganismos do 
bem para funcionar! 
Por isso é que só 
podemos usar produtos 
de limpeza naturais, 
livres de substâncias 
químicas pesadas! 
A melhor parte é que 
podemos fazer em 
casa e economizar 
uns bons trocados!!

Deixe as folhas de eucalipto 
de molho no álcool durante 2 
dias até formar uma tintura.
Ferva ½ litro da água com o sabão 
ralado em fogo baixo, mexendo 
sempre, até dissolvê-lo.
Tire do fogo, adicione o álcool 
com as folhas de eucalipto. 
Distribua em garrafas!

2928

Dê um litro de presente para 
um vizinho, com a receita 
no rótulo! Ele irá adorar!

dica



FAÇA VOCÊ MESMO FAÇA VOCÊ MESMO

Lixeira de Jiqui

Quando vimos o Diego 
do povoado vizinho 
trançando um Jiqui, logo 
sacamos que aquela 
mesma técnica daria 
uma lixeira perfeita 
para o banheiro. 

Porta Papel Higiênico 
de bambu

Em nosso banheiro 
não poderia faltar um 
porta papel higiênico! 
As sobras de bambu da 
oficina de Jiqui eram 
fina e ocas por dentro, 
perfeitas para serem 
suportes para rolinho de 
papel. Daí foi só passar 
um barbante de sisal por 
dentro deles e pendurar 
na parede do banheiro 
com um preguinho.

O Jiqui é uma armadilha 
de pesca, tradicional 
do Maranhão. Sua 
técnica é passada de 
geração a geração!
Com bambu, cipó 
e o talento desses 
meninos, fizemos 15 
lixeiras em uma tarde!

Pelo Brasil todo existem 
técnicas de trançado de 
palhas e outras fibras 
naturais. E na sua região, 
quem é bom nisso?

Resposta:

Cortinas de banheiro

Transforme uma batata em um 
carimbo e já poderá criar uma linda 
cortina de banheiro! Isso mesmo! 

Você vai precisar de: 
1 batata; tecido de algodão no 
tamanho desejado; 1 pincel ; 3 
cores de tinta para tecido 

Corte a batata ao meio, e com 
a faca crie uma forma na parte 
chapada dela. Você pode esculpir 
um triângulo, um círculo ou mesmo 
arriscar uma flor. Depois, usando o 
pincel, passe tinta no seu carimbo e 
seguida pressione-o contra o tecido. 
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Tubos de PVC de meia polegada 
substituem bem o bambu.dica

forre o chão ou 
a mesa onde irá 

trabalhar e tenha 
um copo com 

água á mão para 
limpar o pincel ao 

trocar de cor!

dica



PORTA-SERRAGEM DE COFO

A GRANDE CELEBRAÇÃO

Nossos banheiros secos precisavam de 
um belo porta serragem, que é usada 
após cada uso do banheiro para cobrir 
os dejetos. Poderia ser um balde ou um 
saco de ráfia decorado, mas nada seria 
mais bonito que que fazê-lo de palha 
de babaçu, abundante em Milagres.

Nós convidamos o Sr. Adão e o 
Sr. Chaga Inácio, para nos ensinar 
a complexa técnica do trançado. 
Para falar a verdade, para aprender 
a fazer o cofo, nós precisaríamos 
de um mês de aulas! A sorte é que 
esses dois artesão trabalham em 
velocidade máxima e fizeram mais de 
dez cofos para os banheiros de Patos!

Depois de uma pequena ou grande 
realização coletiva, é muito importante 
(e gostoso!) comemorarmos o que 
fizemos juntos. É o nosso ritual 
de encerramento de um ciclo!

Cada comunidade faz a celebração 
que achar mais adequada. Aqui vale 
lembrarmos da lista de talentos e 
recursos que fizemos no começo. 
Quem pode nos ajudar a organizar 
uma celebração inesquecível? 
Aquele músico, a cozinheira ou por 
que aproveitar as frutas daquele pé 
de manga que está carregado?

O último dia do Festival de Mil 
Milagres foi só celebração. De tarde 
fizemos uma roda de conversas em 
Patos, onde todos expressaram seus 
sentimentos diante da conquista da 
comunidade. Nós preparamos laços 
vermelhos e inauguramos nossos 
banheiros com salva de palmas! A 
noite teve festa na praça, com música, 
venda de quitutes locais e exposição 
das produções artísticas do Festival!
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ENGAJAMENTO PÓS MUTIRÃO

Procure criar uma 
agenda de encontros 
a cada 2 ou 3 meses. 
Esses encontros podem 
ter dupla função:

1. Motivar a continuidade 
do engajamento

2. Avaliar o 
funcionamento do 
sistema implantado e 
medir os resultados

Não deixe a peteca cair!

Uma ação concentrada de 
engajamento, como um Festival ou 
um mutirão, tem muitas vantagens. 
Em curto período, mobilizam-se um 
número grande de pessoas. A emoção 
fica mais intensa também, porque os 
resultados são visíveis. Mas depois que 
a ação termina, é preciso planejar o que 
se deseja em termos de continuidade.

Depois do Festival de Mil Milagres, a 
comunidade ficou com a missão de 
usar e cuidar dos banheiros. Era nítido 
que não faltaria empenho da parte das 
famílias. Por outro lado, é normal que 
surjam necessidades de ajustes em uma 
nova tecnologia. Além disso, adotar 
novos hábitos pode ser mais demorado 
para alguns do que para outros.

Conversas significativas

Seja em uma roda com toda a comunidade reunida, 
em pequenos grupos ou individualmente, as 
conversas significativas ajudam muito no processo 
de transição de uma comunidade que teve um 
sistema de saneamento recentemente implantado. 

Após o Festival, visitamos a comunidade diversas 
vezes, quando aproveitamos para checar cada 
banheiro, conversando com os moradores para 
levantar possíveis dificuldades do dia-a-dia e 
fazer os ajustes necessários. Nas oportunidades 
de convívio, as conversas tendem a fluir melhor. 
Nós gostamos de aproveitar esse tempo 
para fabricar desinfetante natural para os 
banheiros, fazer cortinas de carimbo de batata 
ou mesmo construir pipas com as crianças.

3534



PRÓXIMOS SONHOS

ficha técnica

Se você chegou até aqui, parabéns! 
Você e seu time já devem ter realizado 
algo coletivamente, certo? Já são 
grandes Fazedores e podem ir ainda 
mais longe juntos! Vamos nessa?

Coordenação Ornella Guzzo
Conteúdo: Aline Matulja e Renata Minerbo
Ilustração: Domingos Octaviano
Diagramação: Rafael Ochoa

Agradecimentos
A equipe do Banheiros Mudam Vidas agradece a 
generosidade das lideranças afetivas de Milagres e do 
povoado de Patos, em especial a Francisco Santana, 
o Chaguinha, que abriu caminhos para que o Projeto 
chegasse ao Maranhão. Agradecemos à Inês Maria, 
incrível fonte de criatividade, à equipe da Mandalah, 
aos voluntários e ao time de jovens do Desafio Neve, 
pela dedicação ao processo de engajamento.

Pode ser a continuação do 
mesmo sonho ou mesmo uma 
nova ideia! O que quer que seja, 
lembre-se que cada fim é um 
novo começo e o potencial de 
realização está ainda maior!
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Os passos deste Guia representam um ciclo, que podem 
ser reiniciados a qualquer momento. Que tal unir nossas 
dicas com os aprendizados que vocês tiveram na prática 

para pensarem em novas ações e estratégias?

toque de amigo


