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SOBRE UMA proposta de Formação
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Um álbum sobre saberes e processos
dE TRABALHO DA ECONOMIA DOS SETORES POPULARES
POR MEIO DA FORMAÇÃO CAPINA.
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O CAMINHO DAS ÁGUAS
1 SOBRE O ÁLBUM
2 SOBRE A METODOLOGIA DAS FORMAÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE DAS INICIATIVAS
ECONÔMICAS POPULARES
3 EXPERIMENTANDO OUTROS FORMATOS
4 AS FORMAÇÕES COMO UM ESPAÇO DE CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE RESISTÊNCIA
5 COMO CHEGAMOS ONDE ESTAMOS?
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1 Sobre o Álbum
Uma fotografia tem o poder de capturar instantes que nos remetem às experiências
vividas. Através dela, entre tantos olhares, somos capazes de acessar as histórias, as
mazelas e as aventuras flagradas em percursos sempre singulares.
A intenção deste álbum é dar visibilidade à face carrancuda de alguns dos desafios
enfrentados pela equipe da Capina junto a educadoras e educadores e assessoras e
assessores populares nos últimos dez anos, mas também ao colorido vivenciado na
teimosia de propor processos formativos inusitados e emancipadores, capazes de
fazer frente aos ataques que os setores populares sofrem há séculos.
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(

caminho percorrido)

A Capina, que desde sua origem atuava diretamente com grupos e iniciativas
econômicas populares, em 2002, percebe a importância de compartilhar o
conhecimento acumulado nessa trajetória com trabalhadoras/es do
campo social.

Início das formações
Para formadores 2002
Mobilização de espaços deconhecimento
a partir do acumulado da Capina.
Imersões como estratégia de criação de
vínculos e exercício do poder.
Formações intensivas em diversos
lugares do brasil.

77

“forma e conteúdo construídos
coletivamente
com o dispositivo das
equipes de gestão“

Crises 2009
Organizações do campo social perdem
grande parte das suas fontes de
financiamento e entram em uma crise que
coloca em risco sua sustentabilidade.
Precarização das condições de trabalho
das organizações limita o
acompanhamento dos grupos populares.
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RE-EXISTÊNCIA 2016
O impeachment de Dilma Roussef
fragilizou ainda mais as instituições e nos
provocou à imersão nos territórios do Rio
de Janeiro e a perguntar sobre suas
economias populares.
Elaboramos outros formatos, subvertendo
os efeitos da crise. Surge, então, a
proposta das formações continuadas.
Pretendemos conhecer e fortalecer as
experiências de resistência popular dos
territórios e estratégias de visibilidade.
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2 Sobre a metodologia das fORMAÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE das
iniciativas econômicas populares
Mais do que um Plano de Negócios tradicional, sugerimos, em nossas formações,
a elaboração de um Plano de Sustentabilidade de Empreendimentos Populares
Associativos.

“Economia dos Setores
Populares é toda e
qualquer atividade
econômica de resistência
à exclusão e à falta
de meios de sustentação
da vida.”
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Ir além do cumprimento da
obrigaçÃO contratual:
Estimular os(as) associados(a
s)
a conferirem e aprofundarem
o
conhecimento de cada um
(a)
sobre sua atividade - esteja
em

fase de planejamento ou já em
operação.

boas perguntas

a proposta é
provocar a
reflexão do grupo
[

]

O que vamos produzir? Em que quantidade? Quem é o comprador do
produto? É possível produzi-lo a um custo comercialmente viável?
Todos(as) conhecemos bem o processo de fabricação? Como será
garantido o acesso às informações importantes para todas as pessoas
envolvidas? Quem fará o que em cada etapa do trabalho?
E muitas outras perguntas possíveis de acordo com a realidade vivida
pelo grupo.

O exercício de formular essas perguntas em conjunto
e de buscaR respostas para elas tem boas chances de gerar
conhecimento para o grupo, diminuindo incertezas e conFLitos
potenciais, ampliando as chances de sustentabilidade.
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A nossa perspectiva de gestão democrática não implica
que TOdos(as) façam tudo, mas, sim, que cada um(a) saiba
não só o que lhe cabe fazer, mas também o que o(a) outro(a)
faz e por quê.

A intenção é explicitar a diferença existente entre a
lógica da gestão empresarial e a lógica de gestão de
uma iniciativa econômica popular.
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rESSIGNIFICAÇÃO DAS
RELAÇÕES
mundo do trabalho e mundo da
vida integrados: trabalho que
REproduz vida e qualidade de
vida - rESISTÊNCIA AO SISTEMA
QUE ESTAMOS INSERIDOS

PRODUÇÃO DE vínculos

ESTUDO ECONÔMICO
[para]

GESTÃO DEMOCRÁTICA
CADA UM TEM SUA FUNÇÃO,
MAS SABE TAMBÉM O QUE O
OUTRO FAZ E POR QUÊ
Exercício de
circulação
de poderes

DIÁLOGO E
REFLEXÃO
EM GRUPO: gERAÇÃO DE
CONHECIMENTO,
DIMINUIÇÃO DE
INCERTEZAS E
CONFLITOS - maior
sustentabilidade

Olhar múltiplo:
refLexãO sobre o
papel político de
cada um
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A capina abre espaço
para emergir o que
é essencial para
cada grupo.
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Garantir os meios de reprodução da vida
por meio de uma iniciativa econômica popular
é, sobretudo, uma atitude de resistência ao
sistema em que estamos inseridos.
A construção coletiva de um plano de sustentabilidade
pode ser uma exCelente oportunidade de pensar o trabalho,
rever procedimentos e atuar de uma forma diferenciadA.
exercitando a circulação de poderes, trabalhamos a
gestão democrática.
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FOTO 11
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trabalho
De campo
ÊNFASE NA análise
dO ponto de
partida

alternância

EQUIPES
DE GESTÃO

DEBATES

ELEMENTOS
DA

METODOLOGIA
I

O
Ã
S
MER

PASSO
A PASSO
17

3 EXPERIMENTANDO OUTROS FORMATOS
A base metodológica da Capina possibilita a
criação de diferentes formatos no trabalho
com a Economia dos Setores Populares.

Apesar da limitação de tempo (64 horas
presenciais),conseguimos prOduzir análises
sobre elementos da metodologia dos quais
não abrimos mão, reforçando e trazendo à
tona a importância e o sentido deles.

A experiência de 2016
IMERSÃO

Vivência e experimentação 24
horas. Intensifica os processos de
aprendizado de criação de vínculos.

TRABALHO DE CAMPO

#sensacional. Oportunidade pedagógica de
experimentar as ferramentas a partir das
realidades dos grupos.

ALTERNÂNCIA

É uma boa ferramenta, pois viabiliza a
interação entre a prática e a teoria.
O formato atual, com 4 encontros,
possibilita estar com o grupo
mais vezes. #noixnocampomaisvezes

EQUIPES DE GESTÃO

Tudo muito novo. Evolução nítida do
funcionamento das equipes nos 4
módulos do processo de formação.
#experimentaçãofazcairaficha

PASSO A PASSO

É uma revisão da prática que
concretiza a teoria.
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A experiÊncia de 2017/2018: as formações continuadas no rio
de janeiro
em novo cenário, a proposta foi pensada com duplo objetivo:

1.

Estabelecer contato direto com educadores/as e mulheres
protagonistas de iniciativas econômicas populares, atualizando ferramentas, a forma de elaboração do Estudo de Viabilidade
Econômica (EVE) e a estratégia de discussão da gestão, que
deixaria de contar com a imersão de 5 dias;

2. Reaproximar a Capina de organizações parceiras no Estado,

favorecendo o estabelecimento de alianças estratégicas, que
contribuíssem para a sustentabilidade das ações de resistência
tão necessárias nesse contexto.
Traduzindo: “Ninguém solta a mão de ninguém.”
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Um diálogo entre assessoras/es e educadoras/es populares, que atuam no campo da Economia
dos Setores Populares (ESP).
Partilhamos como se dá o uso das ferramentas de viabilidade
econômica, das tecnologias desenvolvidas pelas iniciativas
e das práticas de gestão que estão sendo trabalhadas por
assessoras/es e educadoras(es) de diferentes organizações;
é uma excelente oportunidade para trocas e produção de
novos conhecimentos.

Neste momento, trouxemos à tona questões que incidem
sobre a ESP, partindo das práticas formativas que diversos
assessoras/es e educadoras/es vinham desenvolvendo
junto às iniciativas econômicas.
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A FORMAÇão continuada PARA FORMADORES
Experimentando mais um formato:
Adaptando o caminho da água às
condições do terreno, pela primeira vez,
a Capina realiza uma formação continuada
com formadores.
Um processo de construção coletiva, que
percorreu dois anos como um rio que faz suas
curvas, flui, encontra barreiras, passa por altos e
baixos e se aprofunda no território.
A formação foi uma oportunidade de
potencializar as ações de um conjunto de
educadores pertencentes a diversas
organizações. Isso ocorreu em um contexto de
crise, no qual era imprescindível contar com
espaços de criação de estratégias coletivas de
resistência.
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As formações da Capina são um lugar de encontro, de parada
para a refLexão e de fortalecimento para os desaFIos
cotidianos no ambiente das lutas sociais.
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a diversidade dos
setores da economia
popular é riqueza e
fortaleza““
““

A heterogeneidade vem sendo uma marca
intrínseca das formações
Por meio das experiências participantes, há o encontro do urbano
com o rural; do Sul com o Sudeste; da ONG com a universidade e
de tudo isso com os movimentos sociais e entre trabalhadores de
políticas públicas e sociais. Profissionais de distintas áreas chegam aos cursos com diferentes saberes na bagagem.

economia
solidária nas
cidades

Agroecologia
e agricultura
urbana
LUTAs POR
MORADIA

Geração
de renda
para mulheres
na periferia

LUTAs Por
DIREITOS
DAS

MULHERES
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PRODUÇÃO DOS DEBATES
A partir de 2017, ousamos convidar os participantes a
compartilhar seu acumulado com esse coletivo heterogêneo.
Dessa forma, pudemos discutir sobre:

A violência como expressão máxima dos efeitos da
política neoliberal;
Os desafios e as possibilidades da construção social
dos mercados;
A ferramenta da pesquisa de mercado como um
instrumento de organização dos agricultores;
A caderneta agroecológica contribuindo para a
autonomia política e econômica das mulheres;
A sistematização como um processo de construção
coletiva de conhecimento a partir do olhar cuidadoso
sobre as práticas.
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LUGAR Da educadora E do EDUCADOR
A aposta na construção coletiva do conhecimento durante a formação traz a
oportunidade de repensar o lugar das educadoras e dos educadores populares.
Existe um papel pré-estabelecido a desempenhar nessa tarefa? A educadora e o
educador devem ceder à sedução das respostas prontas?
Nessa experiência, ficou bem nítida novamente a importância da elaboração de boas
perguntas feitas a partir da dinâmica do cotidiano dos grupos.
O que é necessário em cada momento? O que estamos fazendo e
com quem? Como fazemos? Por que chegamos onde estamos? O
que é muito? O que é pouco? Quais as necessidades do grupo? O
que os mobiliza? Estamos nos polos ou estamos entre?
Você quer estar num coletivo? Quem está nos ouvindo?
O que nos mobiliza enquanto educadores? Comunicar é o mesmo que
mobilizar? Centralizar ou compartilhar a coordenação? Quem define os
indicadores que medem o nosso trabalho? Eles são capazes de
captar a amplitude da intervenção ou estão presos nos números?
Como usamos nosso tempo? Quais nossos principais desafios?
A partir do trabalho que já fazemos, onde estão as brechas e quais
estratégias podemos criar?
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DEBATE: construção desse conhecimento a partir das brechas
que encontramos no cotidiano das práticas, nas quais é
possível subverter a produção do saber hierárquico, imposta
pelos supostos detentores do conhecimento.
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“Não há somente uma forma de olhar o problema, ou uma única
resposta. O que temos são vários olhares que se complementam,
vários saberes que dialogam e que estão em constante movimento.”
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4 A FORMAÇÃO COMO UM ESPAÇO DE CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS
COLETIVAS DE RESISTÊNCIA

“ [ninguém

“

solta a mão de ninguém

]

“

Essa frase tem surgido como o grande mote dos últimos tempos, mas fica outra boa
pergunta: COMO EFETIVAMENTE OPERAR ESSA IDEIA?
O fortalecimento e a criação de novas parcerias são uma estratégia, inclusive, de
sobrevivência. A oportunidade das trocas é também uma estratégia: trocas de
metodologias, vivências, de leituras do contexto, de compartilhamento. Mas,
novamente, como ler o contexto, como efetuar essa troca, como vivenciar outras
experiências se a principal expressão ouvida e percebida é a “falta de tempo”? Como
agir diante da percepção de uma aceleração que, por vezes, nos faz pensar que a
contagem do tempo sofreu uma alteração e que agora precisamos de um dia de 48
horas?
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Portanto, é cada vez mais
estratégico pensar em como
desacelerar;
Ter tempo para refletir sobre
nossas ações; sobre nossas alianças;
sobre o rumo que queremos
dar às nossas práticas.
Pensar essa desaceleração é uma tarefa
contraditória, pois
administramos
tempos que não são nossos.
Somos demandadas e demandados
por diversas frentes, em diversos
espaços, com diferentes
acelerações do tempo.
Há ainda a demanda dos espaços de
militância, demanda da família.

“a produção de
intervalos pode
ser nossa melhor
estratégia de
resistência.“

#tudojuntoemisturado
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5 como chegamos aqui?
Apesar da dificuldade que todos temos de sair das nossas caixinhas, aprendemos que,
ao nos movermos, movemos o outro e, com isso, acabamos criando outras dinâmicas
mais potentes.

“O exercício de coordenar é complicado porque
a gente tem a mania de coordenar com a cabeça.
E aqui na Capina, ao longo do curso, a gente
exercitou o inverso, de como a gente trabalha
com a participação de todos.”
(Depoimento de participante da Formação
Continuada 2017/2018)
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“Ser educador/a e não
‘transmissor/a’, eis o desafio!
A boa pergunta nesse caso é ‘com
quem estamos dialogando?’ Entendemos
que o trabalho de um/a educador/a na
economia popular passa pela construção
das boas perguntas. Elas colocam o outro
e a nós para pensar e ampliam as
possibilidades de tomada de decisão.“
(Depoimento de participante da
Formação Continuada
2017/2018)
“Para além do desafio
de ‘construir juntos’, a Capina propôs que
trabalhássemos divididos em cinco equipes
temáticas, que representam cinco dimensões
presentes em qualquer trabalho: Coordenação,
Infraestrutura, Registro, Avaliação e Outras
Linguagens. Uma proposta de exercício de
PODER, que coloca em análise as nossas
fragilidades, os nossos desafios e as nossas
potências enquanto educadores/as.”
(Depoimento de participante da Formação
Continuada 2017/2018)
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Essa potência do cotidiano tem a ver, também, com os nossos
próprios modos de fazer, o tanto que criamos e inventamos!
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Poema provocado pela formação
Não vamos retroceder
Mandiocultoras, pescadoras, faveladas
Dos sertões, da Zona da Mata, da Baixada
Os conflitos, invisíveis
As falas, silenciadas
No soluço, no quarto à noite, na madrugada.
O corpo, muitas vezes cansado
E o rosto parece sofrido
Mas no fundo dos olhos
Insiste a valentia
Qual fôlego de fênix
Pra permanecer resistindo.
O movimento é a minha força
Contra as opressões do dia a dia
Pra revirar esse mundo de ponta a cabeça
Pra construir a utopia
É rebeldia que cria raiz
É rio que insiste em correr
É marca que fica na pele e avisa:
Não vamos ceder!
Não vamos retroceder!

Rachel Barros
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Agradecemos aos mais de 500 educadores e educadoras
populares, assessoras e assessores técnicos e formadoras
e formadores, que passaram pela formação capina em mais
de 30 anos, e compartilharam conosco seus saberes.

40

Produção textual:
Terezinha Pimenta
Juliana Torquato Luiz
Financiamento:
Pão para o Mundo

expressões
sobre uma proposta de Formação

Revisão:
Anna Carla Ferreira
Projeto gráfico:
Raissa Theberge
Letícia Teles
Realização:
CAPINA
Cooperação e Apoio a Projetos
de Inspiração Alternativa

41

42

