A Ruptura
da Mente
PART 2:

O cronograma da crise
Quando e como os agentes de mudança podem
usar as seis fases de uma crise para promover
mudanças

de mentalidade positivas entre as

comunidades em desastre.
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À medida que continuamos a ver um aumento na frequência e
intensidade das crises na próxima década, a maioria das pessoas
será afetada por uma crise ou um desastre em diferentes graus
durante sua vida. Enquanto isso, agentes de mudança como
ativistas, cientistas, líderes de grupos religiosos, legisladores,
educadores e líderes empresariais se encontram cada vez mais na
linha de frente do trabalho de resposta a crises. Por exemplo,
ativistas ambientais adquiriram suprimentos médicos para
comunidades indígenas no Brasil durante a pandemia da Covid-19,
enquanto as empresas mudaram sua produção de bens de
consumo para ventiladores e máscaras faciais. Ao responder às
consequências dessas crises, muitos agentes de mudança
geralmente estão mal preparados. Embora as equipes de resposta
a crises tradicionais, como organizações de socorro a desastres,
possam estar mais bem preparadas para lidar com as crises em si,
seu trabalho raramente se concentra no combate às causas
subjacentes.
Este texto tem como objetivo iniciar uma conversa entre comunidades de agentes de
mudança empurrados para a linha de frente e trabalhadores de resposta a crises.
Propomos um modelo para ajudar a repensar não apenas como, mas principalmente,
por que os agentes de mudança se envolvem em uma crise. As crises foram
identificadas há muito tempo como momentos de grande ruptura, mas, se pudermos
aprender como empoderar as comunidades afetadas, elas também oferecerão
oportunidades incomparáveis para impulsionar mudanças muito maiores, culturais e
de mentalidade.

Imagem: Voluntários evacuam
crianças afetadas pelas
enchentes na vila de Sungai
Raya, Kalimantan do Sul,
Indonésia. Durante a fase
"Heróica" de uma crise, as
pessoas correm riscos para
resgatar e apoiar outras
pessoas. © Putra / Greenpeace
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Cultura e mentalidades coletivas
No passado, a maioria dos agentes de mudança focava na mudança do sistema
político, econômico e físico, mas o sistema de crenças coletivo, ou "mentalidades",
desempenha um papel igualmente importante. Devido à sua natureza perturbadora,
as mentalidades têm muito mais probabilidade de mudar durante uma crise do que em
tempos “normais”. A forma como a crise é vivenciada e comunicada impacta a maneira
como as pessoas se lembram dela e influencia a forma como elas percebem o mundo
ao seu redor muito depois do fim da crise.
Essas experiências de crise coletiva podem resultar em profundas mudanças culturais
positivas ou negativas e irão moldar as narrativas, normas, identidades e valores que
as pessoas sustentam. Embora obviamente tragam dificuldades, as crises também
oferecem aos agentes de mudança oportunidades de mudar culturas e criar
mentalidades sociais mais alinhadas com alguns dos maiores desafios da próxima
década, como as mudanças climáticas e a perda em massa da biodiversidade.

[...] Podemos não apenas mitigar os riscos de
resultados perigosos ou destrutivos, mas também
moldar uma cultura positiva pós-crise.
Se pudermos obter uma compreensão de como a mente funciona em uma crise e
como as comunidades negociam mudanças em narrativas, normas, valores e
identidades, poderemos não apenas mitigar os riscos de resultados perigosos ou
destrutivos, mas também moldar uma cultura positiva pós-crise.
As crises estiveram até ligadas ao fortalecimento da sociedade civil, seja por meio da
criação de instituições, como a formação do movimento operário após o terremoto da
Cidade do México, por seu impacto na sociedade civil existente, como foi o caso no
Japão após o acidente nuclear de Fukushima, ou gerando uma responsabilidade cívica
mais generalizada.
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Estruturando a crise
De acordo com psicólogos de desastres, existe um "modelo" para a forma como as
comunidades respondem a eventos e crises perturbadores, como ataques terroristas,
desastres naturais, pandemias, distúrbios financeiros ou catástrofes nucleares.
Com base em modelos comumente usados do setor de emergência e alívio, propomos
um cronograma de crise que também inclui como as crises moldam e podem ser
moldadas por mentalidades e culturas coletivas. Embora não seja um plano para todas
as crises, esse modelo pode ajudar a nos dar diretrizes sobre como agir e o que
esperar. Para saber mais sobre as origens e evolução do modelo, você pode ler aqui.
Esperamos que este modelo ajude as pessoas que trabalham em resposta a crises a
compreender

e

responder

melhor

aos estados psicológicos e sociais das

comunidades afetadas durante uma crise e, ao fazê-lo, possa levar a mudanças
culturais positivas de longo prazo.

Infographic
Imagen: © Putra / Greenpeace

5

6

O CRONOGRAMA DA CRISE

Da desorientação à cultura
pós-crise
Durante uma crise, a comunidade impactada passa por seis das chamadas "fases
psicológicas". Essas fases são moldadas por experiências individuais e coletivas,
ao lado das outras mensagens às quais as pessoas são expostas através dos
canais de comunicação.

FASE 1

Alerta e Ameaça
A primeira fase é caracterizada pelo medo e pela incerteza:
há sinais de que uma crise está chegando, mas a magnitude
e o impacto são desconhecidos.
Nesta fase, diferentes reações e experiências dependem do tipo de desastre:
algumas crises não têm aviso, como um atentado terrorista; outros, como tufões,
podem ter dias de advertência, permitindo que as pessoas se preparem. Enquanto
isso, em uma pandemia como a Covid-19, enquanto algumas pessoas estão
tomando medidas para prevenir a infecção, outras em outros lugares estão
lutando por suas vidas. As experiências de crises anteriores também influenciam
fortemente a reação da comunidade afetada. Por exemplo, algumas comunidades
que experimentaram epidemias anteriores como Sars e Mers, como as da Coréia
do Sul e Taiwan, usaram o tempo com sabedoria, enquanto outras na Europa e nas
Américas ignoraram o perigo real.
A incapacidade de lidar com a incerteza e o medo pode levar à negação e, nesse
período, muitas vezes vemos sinais de pânico em algumas pessoas. Isso pode ser
caracterizado por uma forte atitude eu e minha família em primeiro lugar",
exemplificada por acumular, comprar em pânico, entrar no bunker ou fugir. A crise
iminente também pode levar à desorientação - a capacidade das pessoas de
entender a situação e saber como se comportar. As pessoas procuram por
respostas observando como os outros agem e, portanto, quando a mídia se
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concentra em comportamentos extremos, como a compra em pânico, isso pode
facilmente levar mais pessoas a fazerem o mesmo.
As mensagens às quais os grupos afetados são expostos também podem influenciar as
narrativas e normas da crise que está por vir. Nesta fase, as pessoas se baseiam
nas normas sociais previamente estabelecidas para encontrar novas regras aceitáveis
para a emergência, como a forma de se comunicar nas redes sociais ou como
compartilhar e apoiar uns aos outros (ou não). Elas podem ser construídas com base
em regras já estabelecidas na comunidade ou em outras estabelecidas durante crises
anteriores
FASE 1

Recomendações
fase de 'Alerta' deve ser usada para preparar1 o seu público para o
comportamento altruísta. As pessoas precisam estar preparadas para o sofrimento
potencial que está por vir, mas também precisam ser lembradas de suas
habilidades para superar as crises juntas.

Seja transparente e informativo
Diga às pessoas o que esperar e compartilhe informações para que as
comunidades possam administrar a crise por si mesmas e não tenham
medo.

Mostre

valores

positivos

como

coletividade

e

colaboração
Estabeleça os valores e normas que deseja ver e use exemplos que sejam
relevantes para a sua comunidade.

Pratique e compartilhe atos de bondade
Realize ou compartilhe ações como conseguir suprimentos para outras
pessoas ou ajudar a proteger as casas das pessoas. Forneça dicas e
truques para superar a crise e apoiar aqueles que podem estar se sentindo
ansiosos.

1 Preparação é um fenômeno pelo qual a exposição a um estímulo influencia a resposta a um estímulo subsequente, sem orientação ou intenção
consciente.
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Evitar amplificar o comportamento antissocial
Não se concentre em comportamentos como compras em pânico, mesmo
que seja apenas para criticá-los.

Pergunte ao seu público
Se você tiver mais tempo, pergunte às pessoas como elas acham que
podem agir na crise, por exemplo, com solidariedade, ajudando outras
pessoas ou organizando apoio.

Imagen:© Pedro Armestre / Greenpeace
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FASE 2

Impacto
A fase dois é caracterizada por uma série de reações emocionais
intensas - confusão inicial e descrença são tipicamente seguidas
por um foco na autopreservação e proteção familiar.
Em um desastre típico, a fase de 'impacto' é curta: um terremoto ou tufão atinge e
depois passa. Isso também é verdadeiro para desastres de origem humana, como
acidentes industriais ou ataques terroristas. Em crises mais duradouras, como uma
pandemia, a fase de 'Impacto' pode não apenas ser estendida, mas também pode
se sobrepor às outras fases de uma crise.
Em uma pandemia, a fase de 'Impacto' pode ser sentida nas diferentes ondas de
infecção, enquanto em uma seca o impacto pode ser o momento de quebra de
safra. Nessas crises mais longas, os impactos tendem a ser menos sincronizados,
por exemplo, as pessoas adoecem ou perdem entes queridos em um período de
meses. No entanto, comunidades e sociedades inteiras também podem passar por
uma fase compartilhada de 'Impacto', como um colapso do sistema de saúde ou
medidas de emergência forçadas, como um lockdown.

FASE 2

Recomendações
Cuidem uns dos outros.
Se você faz parte da comunidade afetada, esta é a hora de proteger a si
mesmo e aos outros.

Mantenha as linhas de comunicação abertas
Se você não faz parte diretamente da comunidade afetada, tente manter
contato com as pessoas atingidas pela crise para permitir uma avaliação
rápida dos danos e ver como você pode ajudar.
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FASE 3

Heróica
Durante a fase "Heroica", os sobreviventes assumem riscos para
resgatar e apoiar outras pessoas e vemos o surgimento de uma
nova identidade social coletiva moldada por uma experiência
compartilhada do desastre.
A fase 'Heróica' geralmente dura apenas alguns dias. Muito antes que as forças de
emergência possam chegar a uma área de desastre, os vizinhos se tornam os
primeiros socorristas essenciais, fornecendo apoio físico e emocional. Eles
resgatam pessoas de telhados ou edifícios desabados, administram os primeiros
socorros ou fornecem abrigo e comida para aqueles que perderam tudo. Na fase
'Heroica', surge a percepção de que "estamos nisso juntos". Esta nova identidade
cria uma vontade mútua, expectativas e normas dentro da 'comunidade do
desastre' para ajudar e cuidar uns dos outros.
Essas comunidades são naturalmente inclusivas - todas as pessoas que sofreram
com a crise podem fazer parte dela. Essa nova identidade compartilhada aumenta
o altruísmo em toda a comunidade afetada, enquanto outros impulsionadores
emocionais, como o desejo de recuperar a agência, também motivam as pessoas a
realizar mais ações para apoiar ou resgatar outras pessoas. Como essas ações
geralmente são motivadas por emoções em vez de pensamentos racionais, elas
podem fazer com que as pessoas corram riscos desnecessários e tenham sua
eficácia limitada. Por exemplo, as pessoas podem ajudar umas às outras em uma
epidemia sem ter o equipamento de proteção necessário, ou podem limitar
respostas mais estratégicas, como foi visto no drivethru de cilindros de oxigênio
durante a pandemia de Covid-19 na Índia, que limitou a capacidade de priorizar o
acesso ao oxigênio aos mais vulneráveis.
Nesta fase, as pessoas ainda estão entendendo a nova situação e ajustando seu
comportamento de acordo com ela. À medida que velhas normas e narrativas se
tornam inadequadas para o presente, novas normas emergem rapidamente. As
comunidades começam a compreender a situação com base na experiência
coletiva e as identidades são formadas nas primeiras horas da crise.
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FASE 3

Recomendações
A fase 'Heroica' é uma fase de emoções intensas, como medo, coragem, tristeza e
gratidão. As pessoas procuram orientação de outros membros da comunidade, e
valores e normas vão emergindo rapidamente da nova 'identidade de desastre'
compartilhada da comunidade. Este é o momento de garantir o desenvolvimento
das normas e narrativas corretas.

Lidere pelo exemplo
Aja dentro das normas e valores que deseja ver. Ajude os outros sempre que
puder, mas também forneça espaço para que outros o ajudem. Construa a
agência para que os outros ajudem a si mesmos e permita momentos de
orgulho

Compartilhe histórias de ação altruísta e
apoio da comunidade
Quando bem feitos, podem ajudar a criar orgulho e confiança na
comunidade. Eles também podem inspirar e apoiar a disseminação do
altruísmo, até mesmo motivando as pessoas a tomarem ações semelhantes
em crises futuras ou em tempos sem crise. Crie momentos para conectar,
refletir e recuperar.

Ofereça suporte físico e emocional
Ambos estarão em alta demanda durante este tempo.

Tenha empatia e sinta
Tente estar ciente de seus próprios sentimentos e ter empatia com os
sentimentos das pessoas afetadas, mesmo que sejam diferentes dos seus.
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FASE 4

Lua de miel
Na fase "Lua de Mel", a coesão da comunidade está no auge.
A ação altruísta muda da assunção de riscos para o cuidado à
medida que o comportamento pró-social se torna a norma.
O estágio “Lua de Mel” costuma durar algumas semanas e é nesse momento que
ajudar a comunidade impactada passa a ser um objetivo comum. Essa ajuda pode
vir da própria comunidade, de equipes de resgate ou mesmo de observadores
que não foram impactados. Dentro das comunidades afetadas, sua identidade
social como uma “comunidade do desastre” agora é forte, reforçada pelo
compartilhamento de recursos, tempo, histórias e experiências. Isso constrói
novas formas de cooperação e inclusão, levando ao surgimento de novas
narrativas e normas. O comportamento egoísta ainda prevalece em alguns
indivíduos, mas tende a ser visto como contrário à norma. Se ainda estiver
operacional, a mídia social está repleta de conteúdo que documenta essas
experiências compartilhadas, muitas vezes com um alto grau de criatividade,
humor e empatia, como foi visto nos diversos "vídeos de lockdown“ durante a
primeira onda da pandemia de Covid-19.
A comunidade formada pelos sobreviventes de crises experimenta um
sentimento de inclusão que nunca haviam sentido em tempos "normais". Eles se
tornam parte de uma sociedade empática, inclusiva e igualitária que eles não
imaginavam ser possível. Isso pode até mesmo fazer com que suas memórias da
crise sejam preenchidas com alegria e positividade, apesar da perda ou do caos
que experimentaram.
Durante esse momento de grande apoio social e criatividade, as iniciativas altruístas
florescem. Por exemplo, durante a primeira onda de Covid-19 na Europa, as pessoas
saíram para aplaudir os profissionais de saúde da linha de frente, e durante a fase 'Lua
de Mel' na primeira onda da Índia, houve várias iniciativas para apoiar os trabalhadores
migrantes. Enquanto isso, despensas com alimentos grátis de foram instaladas em um
bairro nas Filipinas para ajudar a comunidade local durante a pandemia.
La A grande quantidade de atenção na comunidade afetada também pode
aumentar a quantidade de suporte que flui de fora, restaurando a esperança de
uma recuperação rápida. É também uma fase em que testemunhamos uma forte
“mentalidade de abundância”, com as pessoas acreditando que há recursos
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suficientes para compartilhar com a comunidade. Enquanto isso, a participação
em ações locais proporciona a sensação de agência e, consequentemente, de
recuperar o controle sobre a própria crise. Durante a fase 'Lua de Mel ', podem
ser criadas iniciativas que continuam ao longo dos estágios seguintes da crise,
mesmo que o público e a mídia não estejam mais prestando atenção.
No entanto, a onda de altruísmo e inclusão da comunidade é frequentemente
interpretada erroneamente como uma mudança comunal de valores. É, na
verdade, a criação de uma 'identidade de desastre' temporária, que também é
apoiada por uma mudança das pessoas que pensam sobre o bem-estar futuro
para apenas sobreviver um dia de cada vez.
À medida que os impactos da crise na vida cotidiana diminuem, a importância da
“identidade de desastre” da comunidade diminui, por exemplo, quando as
enchentes diminuem ou o estado de emergência termina. Nesse período,
identidades antigas de tempos "normais", como as identidades profissionais,
raciais ou políticas, ganham importância. Quando as pessoas vivenciam a
desigualdade

na

comunidade

afetada,

essa

identidade

temporária

pode

desaparecer ainda mais rápido, por exemplo, se as elites tiverem acesso
privilegiado a recursos ou algumas pessoas perderem seus empregos e outras
não. A fase "Lua de Mel" depende fortemente de um senso de " reciprocidade
generalizada "2 e, portanto, quando a comunidade sente que isso foi violado, sua
crença nesta nova sociedade "inclusiva" vacila.
Embora não seja comum, se a divisão social aparecer no início da crise e uma nova
identidade social inclusiva não puder ser criada, as comunidades podem pular a
fase 'Lua de Mel' completamente, passando diretamente para a fase de 'Desilusão'.
A extensão e a força da fase 'Lua de Mel' dependem fortemente do capital social
da comunidade ou das equipes de resgate e suporte. Se as operações de resgate
forem ruins, se as comunidades afetadas forem consideradas uma ameaça ao
controle público ou se as comunidades já estiverem fortemente polarizadas e
desiguais, as mentalidades de sobrevivência podem entrar em ação.
Assim que a fase 'Lua de Mel' aparecer, ela desaparecerá e em apenas algumas
semanas e poderá dar lugar à fase 'Desilusão'.

2 Reciprocidade generalizada é a noção de que, se alguém ajuda outra pessoa, essa pessoa não só tem mais probabilidade de ajudar a si mesma em

troca, mas também mais probabilidade de ajudar outra pessoa em necessidade. Assim, ao ajudar os outros, contribui-se para a criação de um mundo no
qual as pessoas em geral serão úteis para si mesmo e também para as pessoas importantes em sua vida.
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FASE 4

Recomendações
A fase 'Lua de Mel' oferece múltiplas oportunidades para experiências e histórias
sobre inclusão, equidade, solidariedade, agência e compaixão. Essas experiências
acontecem em tempos de reorientação e são momentos poderosos para
desencadear uma mudança de mentalidade positiva de longo prazo ou para as
comunidades imaginarem um futuro diferente. Para maximizar esse impacto, os
criadores de mudanças devem:

Manter as comunidades juntas
Sempre que possível, as comunidades afetadas devem permanecer juntas,
dentro ou perto de suas casas. Isso permite o surgimento de uma
'identidade comunitária de desastre'. Se possível, a evacuação deve ser
evitada.

Passar o leme
As comunidades devem ser apoiadas para se ajudarem, assumindo a
responsabilidade pela recuperação. Eles não devem ser alienados por
serem retratados como vítimas ou mesmo vilões.

Comunicar novos valores positivos
Use mensagens dinâmicas e normativas para compartilhar os novos
valores emergentes, como solidariedade, altruísmo ou inclusão.

Criar rituais e símbolos
Isso ajuda a aumentar a visibilidade, o orgulho e a conexão da comunidade
com sua nova identidade.

Evitar

amplificar

o

comportamento

antissocial
Mesmo que você critique esse comportamento, ele pode alimentar o
quadro de que está acontecendo, criando o que é conhecido como
ambivalência normativa.

Garantir longevidade
15

Iniciativas comunitárias e estruturas de apoio emergirão espontaneamente,
mas tentem apoiá-las para durar através da fase 'Desilusão'.

Imagen: © Charlie Saceda / Greenpeace
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FASE 5

Desilusão
Quando o otimismo se transforma em desânimo e a comunidade
de desastre inclusivo desmorona.
Durante essa fase, que geralmente dura meses, as pessoas muitas vezes
percebem a crise ou suas consequências como incontroláveis, perdendo o senso
de agência. O medo, a depressão, a ansiedade, a raiva e a frustração aumentam
e as pessoas mudam de uma "mentalidade de abundância" para uma "mentalidade
de escassez"3. Essa noção de escassez pode ser desencadeada por uma
diminuição no acesso a recursos, liberdade limitada, contato social ou apenas
diminuição da energia pessoal devido ao estresse duradouro da crise.
Enquanto a fase "Lua de Mel" vê um aumento na compaixão, na fase "Desilusão"
ela tende a diminuir à medida que as pessoas voltam às identidades tradicionais
e a grupos menores, como família e amigos. As pessoas também começam a
procurar outros para culpar por seu sofrimento prolongado, e vemos um aumento
na fragmentação e polarização. A essa altura, as pessoas começam a se cansar de
ler sobre a crise e a cobertura da mídia diminui. Enquanto isso, nas redes sociais,
enquanto

alguns

passam

do

compartilhamento

de

experiências

para

o

compartilhamento de teorias da conspiração, outros começam a desviar sua
atenção da crise em busca de distração.
A perspectiva das pessoas se move do presente para o futuro, criando espaço
para planejamento e expectativas, mas também para o fracasso e a decepção. Os
longos lockdowns testemunhados durante a pandemia de Covid-19 são um bom
exemplo da pressão opressora da fase 'Desilusão' e como isso pode levar a um
aumento significativo nos problemas de saúde mental. Enquanto isso, após
desastres naturais, a desilusão se instala quando as pessoas percebem que
reconstruir sua comunidade vai demorar muito mais do que pensavam
inicialmente, como foi o caso no Haiti após o terremoto de 2010.
Essa fase também pode ser prolongada pelo que é conhecido como eventos
desencadeadores ou tremores secundários. Por exemplo, quando o teste de um
local contaminado após um acidente nuclear ou químico mostra que as
comunidades evacuadas não poderão voltar para suas casas, ou notícias sobre
novas variantes de um vírus, ou atrasos na vacinação durante uma pandemia.
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Alguns tremores secundários podem ser tão grandes que levam toda a
comunidade de volta à fase 'Impacto' e às fases dois a cinco novamente. Isso pode
ser uma repetição do primeiro desastre inicial, como um segundo choque sísmico
após um terremoto ou uma onda de infecção inesperadamente forte em uma
epidemia. Os tremores secundários também podem incluir outras interrupções
relacionadas ao desastre inicial, como uma crise econômica ou agitação social.
Embora essa fase seja influenciada por fatores externos, ela é amplamente
determinada pelas percepções e atitudes da comunidade afetada, comparável aos
estágios de luto que alguém precisa passar antes de chegar à aceitação. Quando
a aceitação é alcançada, as pessoas podem passar para a fase 'Recuperação'.

FASE 5

Recomendações
Durante esta fase, os agentes de mudança devem se concentrar primeiro em
preservar o progresso feito na fase de 'lua de mel': as memórias, narrativas,
normas que podem levar a uma mudança de mentalidade positiva. Eles também
devem tentar levar a comunidade à fase 'Recuperação' o mais rápido possível.
Embora não possamos prolongar a fase 'Lua de Mel', com as intervenções certas
podemos influenciar a profundidade da queda das comunidades nesta fase.

Prepare as pessoas
Conscientize as comunidades, mesmo durante a fase de 'Lua de Mel', que a
desilusão virá. Ajude as pessoas a perceberem que estão nisso por muito
tempo, que há lutas pela frente e que a atenção da mídia, dos políticos e de
outros desaparecerá.

Incentive conversas
As conversas são cruciais para fazer as pessoas sentirem que estão sendo
ouvidas, mas também para criar um alinhamento entre as diferentes visões
e interpretações da situação que podem surgir.
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Evite a divisão
Evite a condescendência, a falta de transparência ou destacar injustiças
que possam dividir a comunidade.

Mantenha a confiança e o orgulho
Quanto mais as comunidades desenvolverem esses valores, maior será a
probabilidade de continuarem a contar umas com as outras e a assumir a
responsabilidade pelo futuro.

Ofereça ajuda
Alguns membros da comunidade começarão a sofrer de depressão,
Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) ou outras consequências
relacionadas ao trauma. É importante organizar ajuda para eles, sem criar
estigma.

Imagen: © Robert Knoth / Greenpeace
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FASE 6

Recuperação
O estágio de “Recuperação” pode levar anos, com todas as emoções, percepções,
narrativas e normas que foram construídas e negociadas durante a crise (consulte
Ruptura da Mente: Insights Científicos) moldando os anos que se seguem.
Mesmo que na superfície a vida possa se parecer com a dos tempos anteriores ao
desastre, a crise terá resultado em mudanças significativas na mentalidade dos
sobreviventes. Nos Estados Unidos, a crise financeira de 2008 não apenas criou
uma nova "tribo errante" de trabalhadores sazonais, mas também fomentou a
mentalidade antielite que pavimentou o caminho para Donald Trump oito anos
depois. Na crise da Covid-19, alguns países podem ter entrado na fase
'Recuperação' por meio da vacinação, enquanto outros continuam a ter tremores
secundários significativos ou ainda estão lutando para conter os primeiros. Isso leva
a uma grande disparidade nos estágios de desastre entre as nações ricas e pobres,
prendendo estas últimas na fase 'Desilusão'.

FASE 6

Recomendações
Este é o momento de consolidar seus esforços e transportar as mudanças de
mentalidade que você criou para a vida normal.

Crie espaços de discussão
Crie espaços para sua comunidade falar sobre o que eles querem manter
com a experiência e o que querem perder com os tempos pré-crise.

Ajude a manter hábitos
Identifique coisas concretas que as pessoas podem fazer para manter seus
novos hábitos: quais rituais a comunidade pode criar, quais regras eles
querem estabelecer ou como eles se lembram de suas experiências
compartilhadas.
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Celebre a gratidão
Não só por ter suportado a crise, mas pelas experiências e crescimento que
as pessoas alcançaram durante esse tempo.

Identifique novos desafios
Esses são desafios que podem dar mais significado à comunidade, à
medida que os resolvem juntos.

Compartilhe inspiração
Comunique-se para ajudar a inspirar outras comunidades, não se esqueça
de criar um estudo de caso para compartilhar com sua comunidade e
outras pessoas.

Imagen: © Chanklang Kanthong / Greenpeace
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Quais são os próximos
passos?
O Cronograma da Crise é o segundo artigo da série de três partes A Ruptura,
explorando como a mente humana funciona durante uma crise e o que podemos
aprender com isso para impulsionar a mudança. Na Parte 1: Insights Científicos
ilustramos os processos por meio dos quais crises disruptivas podem catalisar a
mudança de mentalidade da sociedade a partir de uma perspectiva mais científica.
O Mindworks Lab está atualmente desenvolvendo a Parte 3: O Manual, que se
baseia no modelo descrito acima e incluirá recomendações mais detalhadas sobre
como intervir nas diferentes fases de uma crise. Também estamos trabalhando em
outros recursos, como conteúdo de áudio e kits de ferramentas.
Adoraríamos receber ideias e conversar com especialistas, comunidades e
agentes de mudança que trabalham nessas questões para melhorar ainda mais
essas percepções. O modelo que propusemos é totalmente de código aberto e
ficaríamos muito felizes em vê-lo ser desenvolvido e aprimorado.
No final de 2021, o Mindworks organizará uma série de conversas sobre este trabalho e
também estamos procurando pessoas que estariam interessadas em compartilhar suas
experiências conosco. Você pode entrar em contato e compartilhar suas ideias,
experiências ou pensamentos em hello@mindworkslab.org e assinar nosso boletim
informativo aqui.
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