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Apresentação

E

sta publicação faz parte da coleção que
o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), através da Secretaria
de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social
(Secis), em parceria com o ITS BRASIL, vem
produzindo para divulgar o trabalho de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que se
destacam pelas experiências inovadoras em
Tecnologias Sociais, em sintonia com as diretrizes do movimento internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Social (CT&I).
As OSCs se evidenciam, cada vez mais, por representarem alternativa no enfrentamento e
busca de soluções para questões sociais e ambientais. Produzem, sistematizam e difundem
informações e conhecimentos, a partir de
metodologias participativas, com o objetivo
de colaborar para reduzir as desigualdades,
fortalecer a democracia, a justiça social e vivenciar as relações éticas na sociedade. Essas
práticas são referências para as atividades de
desenvolvimento de Tecnologias Sociais.
As ações das OSCs representam alternativas inovadoras para o desenvolvimento e
bem-estar das pessoas em suas próprias
comunidades. E reforçam, naqueles que
participam deste processo, a “consciência
solidária” de produzir alternativas para o
desenvolvimento social sustentável.
As inovações produzidas pelas OSCs podem
ser deﬁnidas como conhecimentos sistematizados, adaptados, melhorados ou novos,
cuja aplicação se traduz em resultados práticos de ordem econômica, social e ambiental.
Implica o entendimento de que a produção,
aplicação e disseminação das inovações
fazem parte de uma longa trajetória da so-

4

ciedade civil organizada para fortalecer sua
contribuição para que Ciência, Tecnologia e
Inovação Social estejam voltadas à inclusão e
ao direito humano ao conhecimento.
Esta trajetória reaﬁrma a mobilização contínua e crescente da sociedade civil organizada
no sentido de integrar o processo de CT&I no
Brasil. Além disso, há maior integração dos
setores acadêmicos, empresarial, governo,
sociedade civil organizada e de entidades
governamentais e não governamentais no
esforço de produzir, acessar e gerir a CT&I
como ferramentas para combater a miséria e
promover a inclusão social.
Este primeiro volume sobre experiências exemplares de TS
começa com uma breve
exposição do Sistema
de Acompanhamento de Tecnologias
Sociais (Satecs).
Trata-se de uma
ferramenta de
análise
que
possibilita, por
um lado, que
as Tecnologias
Sociais possam
ir aperfeiçoando suas práticas
em relação aos
12
indicadores
com que trabalha

o Satecs. Por outro lado, auxilia processos de
monitoramento e acompanhamento de políticas públicas de Tecnologia Social.
As experiências aqui apresentadas demonstram como as técnicas inovadoras e
o conhecimento das OSCs se traduzem em
capacidade signiﬁcativa de gestão e em resultados favoráveis no âmbito econômico,
social e ambiental.
O Banco Palmas e a Fundipesca são instituições que, há anos, participam do processo de
inserção das Organizações da Sociedade Civil
na área de Ciência, Tecnologia e Inovação Social. O Sistema de Acompanhamento
de Tecnologias Sociais (Satecs),
por exemplo, possibilita identiﬁcar, caracterizar, fortalecer e potencializar as
atividades da política
pública, nessa área.
A partir de experiências como
as descritas e
contando com
a colaboração
de
dezenas
de OSCs o ITS
BRASIL elaborou o conceito
de Tecnologia
Social. Da reﬂexão sobre a prática
nasceu o conceito,

os princípios, implicações e parâmetros.
Portanto, não são deﬁnitivos e devem ser
repensados, superados e reelaborados, permanentemente. A constante avaliação das
ações realizadas, bem como seus resultados,
levam as OSCs a buscar sempre soluções
inovadoras.
As Organizações da Sociedade Civil se constituem em parceiras das universidades e dos
institutos de pesquisas para o fomento de
uma cultura de CT&I na sociedade brasileira. Essa parceria pode produzir um processo
educativo capaz de gerar uma sociedade do
conhecimento em sintonia com a realidade
e, sem dúvida, ajudará a diminuir o distanciamento entre academia, empresa, sociedade
civil organizada e poderes constituídos.
Nesse sentido, a articulação das OSCs com
outros atores pode constituir a base de um
excelente canal de articulação entre os diversos espaços de produção de conhecimento. A
criação de um sistema de alianças e parcerias
com comunidades, organizações da sociedade civil, universidades, centros de pesquisa,
sindicatos, empresas e meios de comunicação
tem o intuito de alavancar o conjunto do novo
universo construído em torno da chamada organização do conhecimento.
O propósito desta publicação é reforçar a
presença da temática “Ciência, Tecnologia
e Inovação” na agenda da sociedade brasileira, propiciando as condições para aumentar a participação das OSCs na Sociedade do Conhecimento.
Irma Passoni – ITS BRASIL
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SATECS
Sistema de Acompanhamento
das Tecnologias Sociais

Diagnóstico e análise

E

sta publicação apresenta casos exemplares de Tecnologias Sociais (TS). Antes dos exemplos práticos, este texto
inicial discorre sobre o processo de construção do Sistema de Acompanhamento das
Tecnologias Sociais (Satecs). A elaboração
desta metodologia de diagnóstico e análise
visa facilitar as atividades de acompanhamento, monitoramento e desenvolvimento
de Tecnologias Sociais. A proposta surgiu da
necessidade de estabelecer indicadores para
responder a problemas cotidianos durante atividades de instituições que trabalham
com TS.
As Tecnologias Sociais são construções sociais
complexas pela diversidade dos fatores abraçados. Implicam aplicação de conhecimentos
populares, cientíﬁcos ou tecnológicos, assim
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como procedimentos de organização de
conhecimentos típicos da ciência e tecnologia. Devem ter como ponto de partida, para
a elaboração, as necessidades e problemas
de coletivos em situação de exclusão social
ou sem poder econômico para contratar soluções tecnológicas no mercado da ciência
e tecnologia. O objetivo ﬁnal das Tecnologias Sociais consiste em oferecer soluções a
problemas relativos à segurança alimentar,
ao desenvolvimento local e à geração de
trabalho e renda. E ainda à saúde, moradia
e agricultura familiar, incluindo temas como
ecologia, Tecnologia Assistiva e promoção
dos direitos humanos.
As TS devem ser relevantes socialmente, conseguindo eﬁcácia e eﬁciência nas
respostas aos problemas que se propuseram resolver. Devem obter impactos sociais ou efeitos signiﬁcativos de inclusão
social, diminuição da injustiça social, de
bem-estar, de melhoria das condições e
qualidade de vida. Devem fundamentar-se no âmbito dos direitos humanos e
contribuir com sua efetivação ou realização. Consequentemente, devem ter qualidades de cidadania e adotar métodos
participativos em diferentes níveis e formas. De suas características, derivam-se
de forma importante a dimensão educativa e a consecução do máximo empoderamento de seu público-alvo.

SATECS
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Objetivos do Satecs
z Desenvolver inovações metodológicas de estudo e análise que resultem em indicadores e gráﬁcos que possibilitem caracterizar de forma pluridimensional as Tecnologias
Sociais, diminuindo a carga de subjetividade correspondente.
z Colaborar na elaboração de políticas públicas ou privadas de Tecnologia Social.
z Contribuir com as atividades de serviços e assessoria e consultoria no setor de TS.

Metodologia
A estratégia técnica da metodologia
busca, a partir de dados pesquisados
sobre iniciativas, programas ou experiências com características de Tecno-

t3FMFWÉODJB4PDJBM

t&EVDBÎÍP
8

logia Social, elaborar um gráfico que
ofereça visão sistêmica e ponderação
avaliativa sobre um conjunto de características essenciais.

t$POIFDJNFOUP
t$JÐODJB
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O conceito de TS e as características essenciais a ela, na forma de princípios, parâmetros e implicações, foram objeto de estudos
dentro do Instituto de Tecnologia Social –
ITS BRASIL (ITS, 2004 e 2007). Serviram de
base teórica para a elaboração da metodologia de diagnóstico e análise proposta.

As quatro dimensões da
Tecnologia Social
A ordem ou sequência das quatro dimensões da TS não é aleatória. Tenta seguir a

gênese e “trajetória real-ideal” da criação
e desenvolvimento das tecnologias sociais, desde sua concepção até a implantação e funcionamento. Essa sequência
real-ideal corresponde ao seguinte processo: o primeiro momento do gráfico
corresponde ao da sua concepção tecnológica; o segundo, ao de seu desenvolvimento ou ao seu fazer-se de forma participativa;
o terceiro, aos aprendizados gerados nesse
processo e, por ﬁm, contemplar a suposta
trajetória ou sequência real-ideal TS criada,
observando-a funcionando e produzindo
os resultados esperados.

Os quatro cantos da Tecnologia Social,
OBEJOÉNJDBEBTVBHÐOFTF

Uma vez selecionadas
as quatro dimensões,
foram situadas as
doze principais características ou propriedades das TS, dentro
de cada uma dessas
principais dimensões.

SATECS
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Para sua representação gráfica, foram
dispostos os quatro cantos, com um
movimento semelhante ao das agulhas
do relógio. Nessa disposição gráfica, a
dimensão do conhecimento começa a
partir do eixo central superior. O canto superior direito correspondente ao
espaço do primeiro quarto de hora, da
concepção e criação da TS se propondo
a aplicar conhecimento, pesquisa etc,
para solucionar uma necessidade social.
Segue, pelo quadrante inferior direito,
por todo o processo participativo típico da TS, que vai do planejamento ao
desenvolvimento e avaliação. Continua
pelo momento educativo, porque nesse
processo participativo se desenvolvem e
geram aprendizados e, completando um
primeiro ciclo, realiza-se no momento da
sua eficácia como TS, isto é, resolvendo o
problema social.
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Dimensões e características
correspondentes de TS
O seguinte passo da construção metodológica consistiu na elaboração do
questionário de pesquisa adequado para
captação das informações inerentes às
características descritas. O passo seguinte consistiu na elaboração dos procedimentos para transformar aspectos qualitativos em valores quantitativos. Trata-se
de estabelecer os critérios que darão
peso às questões, de estabelecer cada
uma das fórmulas que produzirão os valores quantitativos às doze características
da TS a ser radiografada. Com esses valores se poderá, finalmente, elaborar o gráfico Satecs. Estes procedimentos visam
facilitar os trabalhos de análise, que, por
seu efeito gráfico, sintético e panorâmico
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tornam-se especialmente atrativos. Em
seguida, foi necessário desenvolver uma
plataforma web e incorporar ao software os
aspectos metodológicos descritos, com a
ideia de que possam, on line, ser preenchi-

Dimensões
Conhecimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação:

Participação, Cidadania
e Democracia

Educação

3FMFWÉODJB4PDJBM
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dos os questionários. Após os procedimentos de checagem e crítica para sua validação, podem estar disponíveis num banco
de dados que possibilite a elaboração de
cruzamentos e gráﬁcos. O gráﬁco Satecs de

Características/Indicadores
1. Objetiva solucionar problemas sociais
2. Demanda social
3. Organização e sistematização
4. Grau de inovação
5. Democracia e cidadania
6. Metodologia participativa
7. Disseminação
8. Processo pedagógico
9. Diálogo entre saberes
10. Apropriação/Empoderamento
11. Eﬁcácia
12. Sustentabilidade
13. Transformação social
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cada uma das TS pesquisadas se constitui
no objetivo técnico ﬁnal proposto.

O conceito de Tecnologia Social
A metodologia proposta parte de um
conceito de Tecnologia Social construído a partir da trajetória de estudos (ABC
e ITS, 2002, 2003; ITS, 2004 e 2007), pesquisas e procedimentos epistemológicos que foram descritos no Caderno de
Debate: Tecnologia Social no Brasil (ITS,
2004). “Conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou
aplicadas na interação com a população e
apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das
condições de vida” (ITS, 2004: 26).
Fazem parte do conceito, ainda, os diversos
princípios, parâmetros e implicações da TS.
Posteriormente, o ITS BRASIL elaborou uma
nova publicação, que dá continuidade à reﬂexão sobre o conceito de Tecnologia Social. Nela descrevem-se doze “implicações”,
características ou propriedades da TS, que
serviram de base para a estruturação da
metodologia.
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A dimensão da aplicação
de conhecimento, ciência,
tecnologia e inovação
Esta dimensão é central. Por conceito ou
princípio, toda tecnologia caracteriza-se
por aplicar conhecimentos, ciência, tecnologia e inovação para resolução de um
problema. A TS também, mas enquanto
social, enfatiza perspectivas e propriedades, ausentes ou diluídas nas tecnologias
convencionais que se propõem, de forma
clara e direta, aplicar conhecimentos (Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I) para a
solução de problemas, demandas ou necessidades da população.
As Tecnologias Sociais fundamentam-se
em pesquisas, conhecimentos populares
ou cientíﬁcos e tecnológicos. Solucionam
os mais variados problemas da população,
desde alimentação, saúde, saneamento e
habitação até atividades produtivas, de desenvolvimento e defesa do meio ambiente.
Passa ainda por áreas como Tecnologia Assistiva para a autonomia das pessoas com
deﬁciência, o resgate de conhecimentos
de povos indígenas no manejo da ﬂoresta,
entre outros.

SATECS
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A dimensão da participação,
o,
cidadania e democracia
A TS não se restringe a produzir soluções
para necessidades da população. Consiste
também em um modo de fazer. Funciona
de forma participativa e democrática, cidadã. As TS nascem, respiram e se desenvolvem em ambiente democrático e cidadão.
A convicção profundamente motivadora das pessoas e instituições que
produzem TS se assenta na visão da po-
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pulação como alguém que precisa de
soluções, independentemente se tem
ou não recursos para comprá-las, mas
que delas precisa em virtude da exigência da sua dignidade. Dessa forma, na
maioria dos casos, a TS apresenta soluções em questões que têm a ver com os
direitos humanos e a uma vida plena e
feliz. Daí seu fundamento na cidadania,
nos direitos humanos.
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aplicadas
na interação com a população
ap
e aapropriadas por ela”. Mas também da
intencionalidade
educativa que está preint
sente
sen na grande maioria das Tecnologias
Sociais.
Daí que, tanto nos seus procediSo
mentos
de trabalho, como, obviamente,
me
nos
no cursos, seminários e palestras, seja
possível
encontrar alta densidade de propo
cessos
de ensino-aprendizagem.
ces
O objetivo final a ser perseguido, frequentemente,
pelas entidades que dequ
senvolvem
TS desde sua perspectiva
sen
pedagógica
consiste em que a populape
ção possa se apropriar ou se empoderar
delas,
a fim de diminuir a “dependência”
de
tecnológica
e de induzir sua permanêntec
cia e continuidade por meio de seu desenvolvimento
endógeno.
sen

A dimensão da educação
A dimensão educativa tem aparecido de
forma constante nos estudos sobre as Tecnologias Sociais, na sua gênese e, sobretudo, nas suas práticas. Neles foi possível
veriﬁcar que as TS possuem um sentido
pedagógico que gera diversos aprendizados na população. Esse saldo educativo
se deriva, não apenas, espontaneamente,
de seus procedimentos participativos,
uma vez que elas são “desenvolvidas e/ou

SATECS
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Outra
característica muito assídua e diliOu
gente
nas TS é a valorização dos conhege
cimentos
populares. Elas não enfatizam
cim
a distância,
o rompimento ou a contrad
dição
entre o saber popular e o saber
diç
técnico, tão comum nos meios acadêmicos ou tecnológicos. Ao contrário, as TS
destacam a pertinência, a continuidade,
a harmonia e a reciprocidade de ambos
os conhecimentos. Por esse motivo, muitas das TS trabalham na interação entre
esses dois saberes e, em muitos casos,
desenvolvem-se diversas parcerias entre
as instituições de ensino e as entidades
que as desenvolvem.
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"EJNFOTÍPEBSFMFWÉODJBTPDJBM
A relevância social, enquanto característica das TS, remete-se à consideração de
seus resultados, como aquilo que caberia delas esperar. Neste sentido, sua mais
importante qualidade radicará na sua
eficácia, isto é, na sua capacidade causal
de solucionar bem a necessidade, problema ou demanda social que se propôs
resolver. Ligada à eficácia, valoriza-se
sua eficiência ou a propriedade da melhor adequação entre os meios utilizados e os resultados obtidos.

duzidos, as TS contribuem, por meio das
soluções criadas para efeitos e impactos,
para a inclusão social. Elas favorecem a
melhora da sobrevivência, das condições de vida ou da qualidade de vida, a
inclusão social, a autonomia (poder viver
pela própria capacidade ou esforço sem
depender da rede de assistência social),
a justiça social, a equidade e a autoestima da população, assim como o desenvolvimento local, no âmbito econômico,
cultural ou social.

Como consequência derivada da sua
eficácia, isto é, na perspectiva dos benefícios, logros, proveitos ou ganhos pro-

Há ainda preocupação e sensibilidade
muito fortes nas Tecnologias Sociais com
a sustentabilidade, ambiental, social ou
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econômica. Nesse aspecto, as TS são muito diferentes das tecnologias convencionais. Estas resolvem problemas, sim, mas
ao mesmo tempo, provocam ou criam outros novos problemas, até o ponto de nos
situar de forma inexorável na sociedade
do risco (Beck, 1998 e 2002). Frequentemente, devem ser obrigadas, por lei, a

respeitar o meio ambiente. E, quando o
fazem, costumam reger-se, como patamar de atuação, pelos “mínimos necessários”. Já as TS, por iniciativa e convicções
próprias, caracterizam-se pelo cuidado e
zelo pelo meio ambiente e pela perspectiva ecológica e uma grande parte delas
atua na área ambiental.

Resultados da metodologia
O principal resultado imediato proposto foi conseguir
com que a metodologia elaborada funcione adequadamente e ofereça, de forma objetiva, equilibrada e harmônica, um diagnóstico das TS, o que foi conﬁrmado após a
primeira pesquisa realizada no estado do Paraná.

O resultado concreto consiste na elaboração de um gráﬁco Satecs ou rede que permita uma visão panorâmica
e consistente da diversidade de características. Tem relevante capacidade analítica, como pode observar-se no
gráﬁco Satecs gerado de uma das TS pesquisadas, a partir
das informações do banco de dados.

SATECS
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Gráﬁco Satecs de Projeto de
Erradicação do Trabalho Infantil
Observa-se que o projeto apresenta heterogeneidades signiﬁcativas. Na dimensão
do conhecimento, veriﬁca que é relevante
a aplicação de conhecimentos cientíﬁcos
ou técnicos para a erradicação do trabalho infantil. No entanto, há uma carência
importante referente à organização e sistematização dos conhecimentos. Na dimensão da cidadania e da participação democrática são ótimos os resultados obtidos.
Em contraposição, as metodologias participativas de trabalho, oferecem signiﬁcativo
campo de progresso.
Na dimensão educativa do projeto, encontra-se sua principal vulnerabilidade, e talvez seu
principal desaﬁo, uma vez que a apropriação

18

dos conhecimentos relativos à metodologia
do projeto obtém baixa apropriação e empoderamento por parte da comunidade. Já
na dimensão da relevância social, veriﬁca-se
que se trata de uma TS que possui signiﬁcativa eﬁcácia no seu objetivo de diminuição do
trabalho infantil, sendo o campo da sustentabilidade sua maior diﬁculdade.
A metodologia possibilita, também, a elaboração de gráﬁcos e cruzamentos das informações contidas no banco de dados. Por
exemplo, dentro da atual pesquisa pôde ser
gerado o gráﬁco do perﬁl das entidades que
desenvolveram TS.
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Indicadores
I1 - Objetiva solucionar demanda social - 7.54
I2 - Organização e sistematização - 2.75
I3 - Grau de inovação - 5.10
I4 - Democracia e cidadania - 10.00
I5 - Metodologia participativa - 5.83
I6 - Difusão/disseminação - 7.50
I7 - Processo pedagógico - 6.38

Legenda
Aplicação do
conhecimento CT&I
Participação, cidadania
e democracia

I8 - Diálogo entre saberes - 5.63
I9 - Apropriação/empoderamento - 2.50
I10 - Eﬁcácia - 7.41
I11 - Sustentabilidade - 4.67

Revelância social
Educação

I12 - Transformação social - 6.75

SATECS

Sistema de Acompanhamento
das Tecnologias Sociais

19

Histograma escolhido:
Perﬁl da Entidade Filtro(s) aplicado(s):
Nenhum
Com base nesse gráﬁco foram gerados diversos cruzamentos a partir das
categorias pesquisadas. Por exemplo, pôde ser gerado o gráfico que
indicará o perfil da entidade, com financiamento por empresas.
Legendas
1 - Associação Civil / ONG
4 - Instituição de Ensino Superior e Tecnológico
5 - Instituição Religiosa
6 - Movimentos Populares
7 - Poder Público
8 – Empresa
11 – Cooperativas
0 - Outros

Legenda: A linha vertical indica o número de entidades e a linha horizontal o perﬁl de entidade,
segundo a indicação à esquerda do gráﬁco
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Histograma escolhido:
Perﬁl da Entidade Filtro(s) aplicado(s):
Possui Financiamento Privado = Empresas
As avaliações realizadas sobre o desempenho da ferramenta metodológica ponderaram o correto funcionamento, como instrumento de pesquisa
e análise. Tanto com sua potencialidade para colaborar e oferecer suporte
metodológico para a elaboração de políticas públicas ou privadas em
Tecnologia Social, como para os serviços de assessoria nesta área.

Legendas
1 - Associação Civil / ONG
4 - Instituição de Ensino Superior e Tecnológico
11 - Cooperativas
0 - Outros

Jesus Carlos Delgado Garcia – Gestor de Projetos do ITS BRASIL
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FUNDIPESCA
Projetos Barco-Escola, Estaleiro-Escola e Centro de Capacitação
Parceria no Programa Boa Pesca

Fundação para o Desenvolvimento de
Comunidades Pesqueiras Artesanais
A ﬁlosoﬁa de trabalho da Fundipesca
baseia-se na inter-relação entre os setores da saúde, educação e trabalho e renda, o tecido social e o meio ambiente.
Por meio de pesquisas e diagnósticos
participativos, são identiﬁcados os problemas nestes setores, são estudadas e
elaboradas soluções - as Tecnologias Sociais - na maioria das vezes obtendo-se
resultados reconhecidos. Nos setores
econômico e educacional a instituição
celebra resultados positivos. Há trinta
anos a Fundação mantém projetos em
Salvador, na região metropolitana, no
recôncavo baiano e no litoral norte da
Bahia. Nasceu da Congregação Mariana
Universitária (CMU), criada em Salvador,
em 1962, pelo padre jesuíta Francisco
Javier Barturen López. Entre as organi-

zações católicas, como a Juventude Universitária Cristã (JUC) e a Juventude Estudantil Cristã (JEC), a CMU destacou-se
pelas iniciativas e criatividade no compromisso com as comunidades pobres.
Em março de 1982, a CMU transformou-se na Fundipesca, legalmente constituída, tendo como propósito o desenvolvimento econômico e social.

Pe. Francisco Javier Barturen López
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Comunidades
pesqueiras à deriva
Decorridos mais de trinta anos de trabalho
com comunidades pesqueiras e com um
farto material e conhecimento sobre a pesca
no estado da Bahia, a Fundipesca constata
que muitas mudanças são necessárias. Apesar de ter um litoral com cerca de 1.200 km
e duas grandes baías, que abrigam um vasto ecossistema estuarino, com manguezais
que se estendem desde a divisa com Sergipe, ao norte, até a divisa com o Espírito Santo, ao sul, a pesca na Bahia, em grande parte,
continua como no tempo do Brasil Colônia.
Os trabalhadores do mar, em geral descendentes de escravos, com pouca instrução e
sem qualiﬁcação, moram nas periferias das
cidades e nas ﬂorestas de mangue. Áreas,
em geral, sem eletricidade, água encanada,
educação e saúde.
A frota pesqueira da Bahia é antiga e predominantemente artesanal, sendo que
83,4% são movidas a remo ou vela e apenas 16,6% têm propulsão mecânica. As
embarcações típicas são os saveiros e as
canoas de madeira.

FUNDIPESCA
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O estado de conservação dos barcos e motores é precário, o que implica, além do
desconforto, risco constante, a ser acrescentado aos já inerentes ao exercício da atividade pesqueira. Atualmente, a manutenção
ou substituição das embarcações tem se
tornado mais difícil, com o alto preço da
matéria-prima (madeira de lei), ou diante da
impossibilidade de sua obtenção por causa
da legislação ambiental e/ou extinção da
madeira nas áreas de Mata Atlântica.

Quando a Fundipesca começou a visitar
essas comunidades,
identiﬁcou que um
dos principais desaﬁos ao desenvolvimento referia-se à
posse dos meios de
produção, na maioria das vezes fora das
mãos dos pescado-

Problemas que a Tecnologia
Social se propõe a responder
As demandas iniciais foram levantadas
antes mesmo da criação da Fundação,
pelas caravanas de universitários, promovidas pela CMU, que visitavam as
comunidades rurais do estado, avaliando os problemas locais e ofertando serviços técnicos. A partir da análise dos
principais indicadores socioeconômicos
- escolaridade, endemias, acesso à saúde
- constataram que as comunidades pesqueiras eram as mais necessitadas.
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res, e seu uso como
instrumento de dominação social. Além
disso, a comercialização dos produtos
da pesca, altamente
perecíveis, demanda uma logística de
transporte e distribuição, bem como
equipamentos de re-

frigeração, que os pescadores artesanais
geralmente não dispõem.
Essa situação favorece uma extensa cadeia
de intermediação, que subvaloriza os produtos dos pescadores. Avilta os preços e perpetua o estado de debilidade do setor. Somam-se, ainda, o alto índice de analfabetismo,
uma frágil cultura de participação dos pescadores e marisqueiras em suas entidades
representativas, como colônias, associações
e cooperativas. Além disso, há a necessidade de adequar as soluções tecnológicas às
diversidades locais e regionais, e a escassez
de cursos técnicos e proﬁssionalizantes para
agricultores, pescadores e marisqueiras, principalmente jovens.
Com a clareza desse quadro e consciente
da impossibilidade de resolvê-lo, a Fundipesca elegeu como prioritários três eixos
de atuação: frota pesqueira, capacitação e
comercialização. Deﬂagrar um processo de
mudança, voltado para a sustentabilidade,
a cidadania, a dignidade e a solidariedade
tornou-se o propósito das ações concebidas e implementadas a partir daí.

FUNDIPESCA
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Pesquisa e capacitação no mar

Projetos Barco-Escola
e Estaleiro-Escola
Os projetos Barco-Escola e Estaleiro-Escola,
assim como o Centro de Treinamento Padre
Barturen, foram criados visando à melhoria
da educação dos pescadores. Destacam-se a formação técnica (perícia proﬁssional,
organização produtiva, gestão etc) e a humana (cultura, ética, autoestima etc), consideradas alicerces para a construção de
uma nova lógica de desenvolvimento para
a atividade pesqueira.

A proposta de um barco-escola, focado na
capacitação para a pesca, foi viabilizada a
partir da doação de cinco embarcações
pelo governo do País Basco, na Espanha.
Quatro delas foram doadas pela prefeitura
de Bilbao e construídas no Brasil, sendo nomeadas Bilbao I, II, III e IV. A quinta embarcação, batizada Bizkaia Bat, foi doada pelo
governo do estado de Bizkaia e construída
e equipada no País Basco, que também
custeou o treinamento de dois pescadores
brasileiros, durante um mês, na Espanha,
para aprenderem a operar os equipamentos e a embarcação.
Para fazer os dois primeiros barcos-escolas,
na Bahia, a Fundipesca encontrou diﬁculdades, pois os poucos estaleiros especializados na construção naval com ﬁbra de vidro tinham o foco voltado para o mercado
de barcos de recreio. Além disso, a má qualidade da construção e o descumprimento
dos prazos combinados ﬁzeram com que

Capacitação em terra – armadilhas
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a Fundação decidisse que iria construir os
dois barcos restantes. A ideia da criação do
estaleiro-escola nasceu para suprir essa necessidade.
As embarcações são feitas com plástico
reforçado com ﬁbra de vidro, uma inovação na construção de barcos de pesca. São
equipadas com instrumentos eletrônicos
de navegação e pesca, material de salvatagem e segurança exigidos por normas
nacionais e internacionais. Contam com
sanitário e disposição de resíduos sólidos
ambientalmente adequados, conforme a
lei exige.
Essa estrutura permite demonstrar boas
práticas de segurança, higiene, preservação ambiental e eﬁciência na pesca, na área
de atuação da frota pesqueira artesanal. O
aprendizado dessas práticas é um dos objetivos das capacitações, assim como o uso
de equipamentos eletrônicos aplicados à
atividade pesqueira, entre eles, GPS, ploter,

Capacitação no barco-escola

ecossonda, rádio VHF e rádio SSB.
Por ser um barco de maior porte e mais
bem equipado, o Bizkaia Bat tem como
objetivo capacitar os pescadores para realizarem a pesca oceânica de grandes peixes
pelágicos. Visa ampliar áreas de pesca e espécies-alvos, sempre observando os limites
estabelecidos para a pesca artesanal e leis
ambientais.
No Bizkaia Bat são realizadas pesquisas de
novas tecnologias em pesca oceânica, em
parceria com instituições governamentais

Barco-escola de 9,20 metros

FUNDIPESCA
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como a Bahia Pesca, empresa vinculada à
Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, do
governo estadual. E ainda, a Universidade
Federal da Bahia, por meio dos Institutos
de Geociências e Química, além de instituições internacionais como o Centro Tecnológico AZTI Tecnalia do País Basco, especializado em pesquisas marinhas.
O Estaleiro-Escola foi criado com a ﬁnalidade de introduzir novos materiais para a
construção de embarcações de pesca, qualiﬁcar mão de obra para a construção naval
e reparos em ﬁbra de vidro. E para desenvolver projetos de embarcações e construir
protótipos adaptados às diversas condições de pesca e especiﬁcidades regionais.
No local ocorrem cursos teóricos e práticos
que vêm mudando o comportamento dos
pescadores no manuseio e na manutenção
dos barcos e equipamentos, nas comunidades, e diversiﬁcando as oportunidades
de trabalho e renda.

Atividades desenvolvidas
no Barco-Escola Bizkaia Bat:
Capacitação em
pesca oceânica
Pesquisas de novas tecnologias
na pesca oceânica
Pesquisas no cultivo de algas,
com a Bahia Pesca
Assistência técnica em apicultura,
agricultura e avicultura

Centro de Capacitação
e Treinamento
O Centro de Capacitação Padre Barturen foi
criado para transmitir novas técnicas e tecnologias de pesca e cultivos agrícolas e aquícolas. Funciona na Fazenda Santa, em propriedade doada pela Prefeitura de Camaçari. No
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local são realizados estudos e protótipos de
novos modelos de embarcações, adequados
às peculiaridades regionais. Por exemplo, canoa para a pesca em lagoas de restinga, respondendo a uma demanda de comunidades
do litoral norte da Bahia, ou embarcações
utilizadas por marisqueiras, nos manguezais.
São ainda desenvolvidas adaptações e novas
soluções nas artes de pesca como gaiolas
para a captura de siri, armadilhas para captura de algumas espécies de peixes, novos
modelos de espinhel, entre outras.
Nas capacitações, a ecologia, a preservação
ambiental e a sustentabilidade nas atividades produtivas são temas transversais. Não se
utiliza e os alunos são orientados a não utilizar rede de cerco, por ser tipo de pesca muito
agressiva. As gaiolas para captura de siri são
confeccionadas apenas com malha grande,
evitando assim que os ﬁlhotes ﬁquem presos.
Outro foco de pesquisa e desenvolvimento tecnológico está na agricultura.
Um exemplo é o desenvolvimento de
adubo orgânico natural, denominado
biogel, produzido artesanalmente com
folhas secas.

Unidades demonstrativas
z Pecuária e ovinocultura
z Avicultura e apicultura
z Minhocário e viveiro para
produção de mudas
z Plantios

FUNDIPESCA
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Capacitação teórica

Desde sua inauguração, foram realizadas no Centro aproximadamente oitenta
capacitações em áreas como mecânica
de motores marítimos, construção naval com fibra de vidro, navegação com
o uso de equipamentos eletrônicos e
cartas náuticas. E ainda, entre outras,
tecnologia de pesca, piscicultura, manutenção de tratores, hortas, avicultura,
ovinocultura, minhocultura, apicultura,
cooperativismo, relações interpessoais e
segurança no trabalho.

Diferenças e desaﬁos
A atividade pesqueira possui peculiaridades
e ritmos que a diferenciam de outras atividades econômicas. O trabalho no mar depende dos ciclos da natureza como marés e
luas. Os horários e as jornadas de trabalho
não obedecem à lógica e aos horários das
atividades da terra ﬁrme. Os conhecimentos
relacionados à pesca são transmitidos de
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geração a geração de forma oral, prescindindo de uma educação formal, e se constituem num importante patrimônio cultural.
A Fundipesca entende que qualquer forma
de ensino e capacitação com transferência
de tecnologia voltada à pesca deverá levar
em conta esses diferenciais.
Também é preciso considerar que as mudanças ambientais, a diminuição das capturas e a percepção de novas realidades,
por meio dos meios de comunicação, despertam em muitas comunidades de pescadores o desejo e a necessidade de ampliar
e modiﬁcar os padrões tecnológicos, assim
como de ter acesso à escola e a oportunidades de capacitação.
O desaﬁo de capacitar um público com baixa
escolaridade, inclusive com um grande percentual de analfabetos, e conciliar os treinamentos com os horários e ritmos da atividade pesqueira levou a Fundação a deﬁnir uma
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Estrutura de apoio

Piscicultura na prática

Curso de manutenção de motores

FUNDIPESCA
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Técnica de avicultura

estratégia baseada no “aprender fazendo”.
Assim, as capacitações têm um cunho eminentemente prático e possibilitam a troca de
conhecimentos de forma que todos evoluam
em suas competências, incluindo os facilitadores, independentemente da escolaridade,
gênero ou idade.

O primeiro contato com as comunidades,
em geral, dá-se por solicitação de entidades
locais ou, ainda, do poder público. Foi o caso
da parceria com o governo estadual e prefeituras para implementar o Programa Boa Pesca, nos municípios de São Félix, Maragogipe
e Cachoeira.

Oﬁcina de manutenção de motores
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A partir dessa demanda, a Fundipesca realiza, inicialmente, um diagnóstico preliminar
e as chamadas oﬁcinas de imersão. Em seguida, produz e apresenta um Diagnóstico
Rápido Participativo, a partir do qual se discutem e avaliam as propostas de intervenção que gerem melhores resultados para a
coletividade. A Fundipesca elabora, então, um
projeto para captação de recursos e, por ﬁm,
as ações deﬁnidas são executadas.
Nos casos de doação de embarcações, são
escolhidos representantes das comunidades que sejam pescadores, marisqueiras
ou seus ﬁlhos, maiores de 18 anos. Passam,
então, por uma capacitação teórica e prática
no Centro de Pesquisa e Capacitação Padre
Barturen, especiﬁcamente no Estaleiro-Escola. São instruídos e capacitados a ma-
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Capacitação teórica e prática para pescadores
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nusear as ferramentas de marcenaria naval,
construir embarcações e fazer reparos em
ﬁbra de vidro, além de fabricar suas próprias
armadilhas para capturas diversas.
Caixas para apicultura

Treinamento especial

Pesca com canoa

Os treinamentos são desenhados como
processos de enriquecimento de habilidades intelectuais e técnicas, para aumentar
a eﬁciência sobre um conjunto de tarefas e
de desenvolvimento do ser humano, sendo
este seu objetivo central. Após a capacitação, os alunos tornam-se agentes multiplicadores em suas comunidades. Além disso,
nas horas vagas, utilizam os conhecimentos técnicos adquiridos para complementação de renda.

Terras – mobilização comunitária
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Habilitação em tratores

Um exemplo de interação das novas tecnologias
com os saberes tradicionais é o da capacitação
para uso do GPS. Há comparação da forma
como o aparelho “marca” um determinado ponto e a tecnologia da triangulação usada tradicionalmente para “marcar” um pesqueiro ou local
de pesca, a partir de pontos notáveis em terra.
No ensino da operação da ecossonda mostra-se o perfil do fundo marinho, em um pesqueiro
conhecido pelos participantes, e estes “veem” o
relevo do local exatamente como já sabiam que
era, comparando os resultados obtidos com o
uso do equipamento e as técnicas tradicionais.

FUNDIPESCA

A duração e as estratégias das oﬁcinas são
especíﬁcas para cada público e tipo de capacitação proposta, assim como os conteúdos. As oﬁcinas de construção naval dependem da estrutura física do Estaleiro-Escola
e são realizadas, necessariamente, no Centro de Pesquisa e Capacitação. As oﬁcinas
dos Barcos-Escolas podem ser realizadas
tanto na comunidade quanto no Centro de
Pesquisa e Capacitação, a depender do nível de complexidade do treinamento.
Em alguns casos, foi previsto e realizado
o acompanhamento permanente por um
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Legalização de terras

técnico, o que permitiu constante adequação e a pronta solução dos problemas.

principais são a mariscagem e a pesca,
complementada com atividades agrícolas de subsistência.

Programa Boa Pesca
A Fundipesca atuou nos municípios São
Félix, Maragogipe e Cachoeira, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Combate à Pobreza (Sedes) do
estado da Bahia, que promove o programa Boa Pesca.
Os trabalhos desenvolveram-se no estuário do rio Paraguassu, notadamente no
entorno da Baía do Iguape. Beneficiou
famílias que apresentavam um quadro
de pobreza agudo, cujas ocupações
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A partir das ações desenvolvidas pelo
programa Boa Pesca em São Félix, na
comunidade de Fazenda Pilar, e da constatação da real melhoria das condições
de trabalho proporcionada às famílias
de pescadores e marisqueiras e, ainda,
diante da enorme demanda regional
deste segmento produtivo, até então
excluído das políticas sociais, a Sedes
acionou a Fundipesca para, conjuntamente, realizarem a expansão regional
do programa, até mesmo como forma
de otimizar custos.
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A equipe da Fundipesca visitou comunidades
dos três municípios e, a partir de reuniões, elaborou um levantamento das potencialidades
locais e dos fatores que poderiam diﬁcultar as
possíveis intervenções (diagnóstico propositivo). Essas primeiras ações resultaram em um
seminário e, ao ﬁnal dele, deﬁniu-se uma proposta para o setor produtivo, em duas vertentes: pesca/mariscagem e produção agrícola,
ambas ocupações da maioria das famílias.

Centro de treinamento

A participação das comunidades ocorreu
em todas as fases do projeto, com reuniões mensais para avaliação, discussão e
planejamento, em conjunto com o pessoal da assistência técnica.

Barco de oito metros da antiga frota

FUNDIPESCA
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Ações no segmento pesqueiro
 Capacitação
Diferentemente do que ocorria com a agricultura, que contava com uma oferta regular de pessoal técnico capacitado – agrônomos e técnicos agrícolas – para prestar
assistência técnica, o segmento pesqueiro
não dispunha de instituição que formasse
proﬁssionais com este perﬁl. Como forma
de equacionar esse problema, propôs-se
a capacitação de um grupo de técnicos e
representantes das comunidades, que se
tornaram agentes multiplicadores. Atuaram também como elo entre os anseios das
comunidades e as ações do programa.

 Uso das embarcações
As embarcações são utilizadas não so-

mente na pesca e na mariscagem, mas
também para socorro em emergências
médicas, transporte de agentes de saúde
do município, fretes, escoamento de produtos agrícolas e lazer. Facilita e melhora
a qualidade de vida, notadamente em comunidades isoladas. Em algumas delas, as
vias de acesso terrestres ﬁcam inutilizáveis
durante uma parte do ano.

 Resultados
As ações no setor da pesca criaram condições para geração de excedente para
comercialização e a melhoria das capturas
de frutos do mar, permitindo bons resultados ﬁnanceiros para as comunidades pesqueiras artesanais.
Barco-escola Bilbao IV
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Ações no setor agrícola
 Capacitação
Foram realizados cursos de mecanização
para agricultura familiar, envolvendo o uso
e a manutenção de microtrator, horta orgânica (45 pessoas) e criação de abelhas (100
pessoas). E ainda criação e manejo de aves
de postura (50 famílias beneﬁciadas).

 Resultados
Implantação de três hectares de horta comunitária e de vinte hectares de roça comunitária. Aquisição de equipamento de irrigação e
microtrator; implantação de 500 colmeias e
de módulos para criação de aves.
As ações em agricultura familiar difundiram
novos conceitos e processos de produção.
Possibilitaram a abertura de mercados e a
realização de parcerias antes inéditas nos territórios atendidos.

técnica especíﬁca em apicultura, e com o
Instituto Brasileiro de Educação em Negócios
Sustentáveis (Ibens), de São Paulo, responsável pela inserção dos produtos em novos
mercados. As escolas da região incluíram o
mel na merenda escolar.
Os produtores da comunidade quilombola de Calembá, no município de Cachoeira, são outro exemplo. Especializaram-se
no plantio de quiabo, tendo como ponto
forte a seleção por tamanho e espécie e a
embalagem. Esse diferencial permitiu que
se tornassem fornecedores da feira de São
Joaquim, no município de Salvador, entregando uma produção de três caminhões
por semana. Inicialmente, a produção familiar era processada para atender apenas
aos compradores na beira da estrada ou
nas feiras livres locais.

A apicultura tornou-se uma nova e importante fonte de renda para as famílias atendidas.
Atualmente, os apicultores contam com uma
unidade de beneﬁciamento, também certiﬁcadora do mel, e a produção mantém-se em
cinco mil litros/ano em seis comunidades,
em média. Foram realizadas parcerias com
a Associação dos Apicultores do Recôncavo,
responsável pelas capacitações e assistência

FUNDIPESCA
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Capacitação em terra de curso
prático em pesca
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Indicadores da participação e
organização comunitária
Participação efetiva em reuniões,
cursos e treinamentos
Questionamento sobre o papel das
associações e de cada participante
Participação nas decisões sobre as
atividades do projeto

Indicadores da melhoria nas
condições de trabalho
Diminuição do tempo gasto para
alcançar os locais de pesca e mariscagem
Substituição da força muscular
(remo) pelo motor
Aumento das condições de segurança com o uso de barcos maiores
e mais estáveis, com equipamento
de salvatagem
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Indicador de aumento e diversiﬁcação
da produção

Incremento de mais de 100% na
produção de sururu e ostra com o
acesso a melhores áreas de pesca/
captura

Indicadores de melhoria das
condições de vida

Utilização das embarcações para
lazer, transporte de pessoas e escoamento da produção
Aumento da autonomia da comunidade, com utilização das canoas
para transporte, comercialização da
produção, realização de compras
(feira, material de construção etc.)

FUNDIPESCA
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Projeto Marisqueiras Colônia Z 67
A mariscagem é, majoritariamente, desenvolvida por mulheres e nem sempre
reconhecida como atividade de pesca
pelos órgãos oficiais. Para muitas, esta é
a única fonte de sobrevivência e, acumulam, ainda, a responsabilidade de chefes
de família, cuidando dos filhos e provendo financeiramente o sustento deles.
Para as marisqueiras das comunidades
de Tubarão, Escada, Gameleira, Periperi,
Tororó e Paripe, localizadas na Colônia Z
67, no subúrbio ferroviário de Salvador,
foram repassadas vinte canoas. Foram
construídas em fibra de vidro e demais
compostos químicos, com bordas de
madeira e compartimento de proa, sendo 19 a remo e uma a motor. Após a
identificação dos problemas do processo produtivo foram oferecidas soluções
para uma melhor qualidade de vida das
comunidades e capacitadas 15 mulheres
para a manutenção das canoas e manejo
adequado dos mariscos, desde a captura
até a comercialização.

 Resultados
Diminuição do tempo gasto para alcançar os locais de mariscagem
Aumento das condições de segurança, com o uso de embarcações mais estáveis
Incremento na produção, com o acesso facilitado a melhores áreas de captura
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Características da
Tecnologia Social
Produção de conhecimento para solução
de demandas sociais
Realização de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias para comunidades de pescadores artesanais, adequadas às
realidades locais
Capacitação de pescadores artesanais e marisqueiras, para ampliar a
ação nas comunidades e as oportunidades de trabalho
Inovação na introdução de embarcações de ﬁbra de vidro, técnicas
de construção e manuseio deste material, no contexto da pesca artesanal da Bahia
Difusão de conhecimentos e práticas de segurança, higiene, eﬁciência e preservação ambiental, na pesca artesanal e mariscagem
Acesso dos pescadores artesanais ao uso de equipamentos eletrônicos de navegação
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Assistência técnica durante as ações do projeto
Formação de multiplicadores e maior autonomia das comunidades
em relação à construção naval, manutenção, reparos e assistência
técnica
Parceria com instituições de pesquisa governamentais e não governamentais, brasileiras e estrangeiras (Espanha)

Participação
Realização de diagnóstico e planejamento dos projetos com participação das comunidades, por meio de seminário, oﬁcinas e avaliações regulares
Escuta das demandas da comunidade, na escolha das tecnologias a
serem transferidas
Grau elevado de participação dos pescadores e marisqueiras nas atividades previstas nos projetos
Fortalecimento da organização comunitária na gestão das embarcações repassadas, em seus diversos usos: pesca, transporte e lazer
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Sustentabilidade
Ênfase no ensino-aprendizagem de normas de segurança, higiene e
preservação ambiental, na construção das embarcações e nas práticas de pesca
Respeito aos limites estabelecidos para a pesca artesanal e à legislação ambiental, no uso de tecnologias de captura e na ampliação
das áreas de pesca

3FMFWÉODJBTPDJBM
Aumento da renda e diversiﬁcação da produção, incluindo atividades complementares em piscicultura e agricultura familiar
Melhores condições de trabalho, com maior precisão na navegação,
rapidez para alcançar os locais de pesca e menos desgaste físico
Aumento da segurança na atividade pesqueira
Ampliação do acesso das marisqueiras à formação técnica e condições adequadas de trabalho
Qualiﬁcação técnica e proﬁssional no setor da pesca artesanal e
mariscagem
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NOTA EXPLICATIVA

1

Os saveiros têm entre sete e doze metros de comprimento, sendo que a maioria possui em torno de oito
metros. Têm um convés e uma pequena casaria na
popa, uma urna de pescado à meia-nau e um paiol de
proa que é utilizado, frequentemente, como dormitório
dos pescadores. A motorização é inferior a 50 hp, sendo que a grande maioria utiliza motores de um cilindro
e 15 hp de potência. As canoas são embarcações típicas, já usadas pelos índios desde a época do Descobrimento, construídas a partir de um só tronco de árvore,
geralmente o vinhático, escavado (chaboque) e depois
esculpido (“torneado”, no jargão dos construtores). Não
possui quilha nem convés e seu fundo é chato e, na
grande maioria das vezes, tem entre sete e nove metros de comprimento. Quando é de pequeno tamanho e
grande largura – boca –, recebe a denominação de “batelão”. A propulsão principal da canoa é o remo, embora
a maioria utilize uma ou duas velas latinas quadrangulares ou triangulares, que recebem nomes diferentes
a depender da região (traquete, vela de pena, vela de
espicha e morcegueira).

Francisco Javier Barturen Lopéz (Padre Barturen - In memoriam), teológo, fundador da Fundipesca;
Jozenilda Nascimento (Nilda), administradora, pós-graduada em gestão pública municipal, gerente administrativa da
Fundipesca;
José Roberto Cecconi Pantaleão, pescador e biólogo.

FUNDIPESCA
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A forte moeda local, a Palma, não se abala
com a crise internacional e estimula o mercado. Neste bairro popular foi inaugurada,
em 1998, a primeira instituição comunitária do país, o Banco Palmas, que assegura
ﬁnanciamentos a quem não consegue chegar sequer às portas de organizações ﬁnanceiras tradicionais.

Muito além de um banco
comunitário
Os primeiros habitantes chegaram ao Conjunto Palmeiras em 1973. Eram, em geral,
pescadores e vinham de desapropriações
da região litorânea de Fortaleza. Foram
construindo espontaneamente seus barracos, dando origem a uma grande favela,
sem nenhuma rede de saneamento básico,
água tratada, energia elétrica, escola ou
outro serviço público.
A partir de 1981, com a fundação da Associação dos Moradores do Conjunto Palmeira (Asmoconp) teve início o processo de
organização das famílias. Através de mobilizações populares e de diversas parcerias,
a Associação de Moradores foi, aos poucos,
construindo o bairro em mutirão.
A vinte quilômetros de Fortaleza, capital
cearense, os 32 mil habitantes do Conjunto
Palmeira podem empreender sem medo.

BANCO PALMAS
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Em 1997, embora o bairro tivesse melhorado seus aspectos urbanísticos, a fome e a
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Reunião entre Asmoconp e comunidade

pobreza eram devastadoras. Foi então que
a Asmoconp decidiu, em reunião com os
moradores, criar um banco comunitário.

Início
Tudo começou quando em uma assembleia de sócios, em janeiro de 1997, a diretoria da Asmoconp fez uma pergunta aos
moradores: - Por que somos pobres? Todos
responderam: - Somos pobres porque não
temos dinheiro.
A resposta era tão óbvia, mas não poderia
ser verdadeira. Então, a Asmoconp resolveu fazer uma pesquisa no bairro, casa a
casa, com cinco perguntas1: - O que o senhor ou a senhora consome em termos de
alimentação, material de limpeza e material de higiene e beleza? - Qual a quantidade consumida por mês? - Qual a marca
dos produtos? - Em que local realiza suas
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Pesquisa detecta necessidades das famílias
do Conjunto Palmeira

compras? Na comunidade ou fora do bairro? - O senhor ou a senhora produz alguma coisa? O quê?
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sumo de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) por mês. No entanto, a maioria das compras era realizada
fora do bairro e os produtos consumidos
eram de marcas famosas, geralmente
de empresas de outros países. Apenas
20% das famílias do Conjunto Palmeira
declararam que faziam suas compras no
próprio bairro.
A partir dos resultados a Asmoconp iniciou um diálogo com os moradores afirmando: “Nós não somos pobres. Empobrecemos porque perdemos o dinheiro
que temos. Perdemos nossas poupanças
porque compramos tudo fora do bairro.”
Durante 1997 a Asmoconp realizou 96
reuniões com moradores, produtores,
comerciantes e lideranças do bairro.
Discutia a elaboração de um projeto
que possibilitasse fazer com que a renda dos moradores circulasse na própria
comunidade.

Ao final da pesquisa chegaram a um
resultado surpreendente. As famílias
do Conjunto Palmeira2 tinham um con-

BANCO PALMAS
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O resultado destas discussões culminou
com a criação do Banco Comunitário do
Conjunto Palmeira-Banco Palmas, em 20
de janeiro de 1998. Contava com apenas
R$ 2.000 (dois mil reais) que a Associação
tomou emprestado de uma ONG local.
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Funcionamento da instituição
Este banco comunitário criou, no bairro,
um sistema econômico que conta com
uma linha de microcrédito alternativo,
para produtores e consumidores. Criou instrumentos de incentivo ao consumo local
(cartão de crédito e moeda social circulan-

te), e um sistema de proteção aos empreendimentos (Palmas Microsseguros). E ainda novas formas de comercialização (feiras
e lojas solidárias), promovendo localmente
geração de emprego e renda para diversas
pessoas.

Banco Palmas oferece linha de microcrédito para produtores locais
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Moradora recebe visita de agentes do banco comunitário

O Banco Palmas tem três características
centrais. Primeira: gestão pela própria comunidade, incluindo a administração dos
recursos. Segunda: um sistema integrado de
desenvolvimento local, que promove o crédito, produção, comercialização e capacita-

BANCO PALMAS
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ção. Terceira: a moeda Palmas, que circula localmente e é complementar à moeda oﬁcial,
o Real. A moeda local é aceita e reconhecida
por produtores, comerciantes e consumidores do bairro, criando um mercado solidário
e alternativo.
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Para além de uma instituição tradicional de
microﬁnanças, o Banco Palmas busca o desenvolvimento do bairro como um todo e
não apenas do indivíduo, isoladamente. A
ﬁlosoﬁa do Banco Palmas parte do princípio
de que ninguém supera a pobreza sozinho.
Por isso, todas as ações do banco comunitário
objetiva criar uma rede local de “prosumatores”, onde todos os moradores são, ao mesmo
tempo, produtores, consumidores e atores
sociais de transformações. Para desenvolver
essa rede de prosumatores o Palmas oferece
aos moradores várias linhas de ﬁnanciamento solidário, microcrédito produtivo a juros
abaixo de mercado, crédito para consumo
em moeda social, poupança, microsseguros,
compras por celular, educação para cultura
da economia solidária e inclusão bancária3 .

Controle social
Outro componente fundamental neste
sistema integrado é o controle social do
Banco Palmas. Esse controle se dá através
do Fórum Socioeconômico Local (Fecol).
O Fórum se reúne todas as quartas-feiras
à noite. É um espaço de articulação da sociedade civil, aberto à participação de qualquer morador do bairro. Com participação
média de sessenta moradores (jovens,
adultos, produtores, comerciantes e consu-
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midores), o Fecol decide sobre os rumos do
bairro e do Banco Palmas.

Moeda social circulante
A moeda Palmas é indexada e lastreada em
reais (um Palmas vale um Real). Permite aos
empreendimentos produtivos da comunidade
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A moeda palma é equivalente ao real

BANCO PALMAS
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A palma circula livremente no mercado local

fazer “câmbio” sempre que precisarem repor
seus estoques com produtos que não são do
bairro. O Palmas já é aceito por 240 empreendimentos, que oferecem descontos de 5% a 20%
para quem compra com a moeda do bairro.

a circulação da riqueza na comunidade,
gerando trabalho e renda. Em setembro de
2011, os registros do Banco Palmas indicavam que cinquenta mil Palmas estavam em
circulação diária no Conjunto Palmeira.

Objetiva fazer com que o dinheiro circule
na própria comunidade, ampliando o poder de comercialização local, promovendo

O Mapa da Produção e do Consumo Local,
realizado em 2011, mostrou que 93% dos
moradores do Conjunto Palmeira já com-

O morador adquire a moeda Palmas de três maneiras:
 Ao fazer um empréstimo no banco comunitário, em Palmas, sem juros;
 Ao trocar Reais por Palmas, para comprar com descontos no comércio do bairro;
 Ao receber parte dos salários em Palmas.
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Evolução histórica
MAPA DO CONSUMO PALMEIRA
1997 - 2011

Fonte: Instituto Palmas

pravam no próprio bairro. Esse número,
comparado aos de 1997 (quando apenas
20% compravam localmente), mostra a
inﬂuência da moeda social para a prática
do consumo local, valorizando produtos
do próprio bairro, contribuindo para a dis-

BANCO PALMAS
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tribuição da riqueza e para a preservação
ambiental.
Para quem começou com apenas R$ 2.000,00
(dois mil reais) e apenas cinco clientes, passados doze anos, os números são bastante
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animadores. O Banco Palmas possui uma
carteira de três milhões de reais para
crédito produtivo. De janeiro a maio de
2012, emprestou mais de dois milhões
em crédito produtivo para 3.571 famílias que moram no Conjunto Palmeira e
adjacências. Dentre os favorecidos estão
1.500 mulheres muito pobres que estão
inseridas no programa Bolsa Família do
governo federal. Para estas mulheres o
Banco Palmas criou o projeto Elas 4.
No mesmo período foram realizadas
195 mil operações no correspondente
bancário, do Banco Palmas, atendendo diretamente a cinco mil famílias da
região. Foram seguradas, pelo Palmas
Microsseguros, 938 pessoas. O sistema
garante proteção à família e ao empreendimento, em caso de morte natural ou
acidental.
Em março de 2008 o Ministério do Trabalho e Emprego contratou a Universidade
Federal do Ceará para fazer a avaliação
de impacto e imagem do Banco no Conjunto Palmeira. Alguns resultados merecem destaque:
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dos entrevistados declararam que o Banco Palmas contribuiu
para a melhoria da qualidade de vida

90%

Por dentro
dos bancos
comunitários


tiveram aumento na renda
familiar por causa do Banco Palmas

26%

Objetivo - Promover
o desenvolvimento de
territórios de baixa renda, através do fomen
conseguiram trabalho por
to à criação de redes
meio do Banco Palmas
locais de produção e
consumo. Baseado no

postos de trabalho
apoio às iniciativas de
foram gerados
economia solidária em
seus diversos âmbitos

foi o aumento de vendas
como: empreendimenno comércio local
tos socioprodutivos, de
prestação de serviços,
 empresas comunitárias haviam
de apoio à comercialisido criadas
zação (bodegas, mercadinhos, lojas e feiras
solidárias) e organizações de consumidores.

22%

1.900
30%
6

Conceito - Bancos comunitários são serviços
ﬁnanceiros solidários, em rede, de natureza
associativa e comunitária. São voltados para
a geração de trabalho e renda na perspectiva
de reorganização das economias locais, tendo
como base os princípios da Economia Solidária.

No Conjunto Palmeira é comum a

Sistema integrado de
conversãoPALMAS
de preços em palmas
BANCO
crédito comunitário
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Características
Z A própria comunidade deve decidir criar
o banco, tornando-se sua gestora e proprietária.
Z Deve atuar sempre com duas linhas de
crédito: uma em reais e outra em moeda
social circulante.
Z Suas linhas de crédito devem estimular
a criação de uma rede local de produção e
consumo, promovendo o desenvolvimento endógeno do território.
Z Apoiar empreendimentos, como estratégia de comercialização (feiras, lojas solidárias, central de comercialização etc).
Z Atuar em territórios caracterizados por
alto grau de exclusão e desigualdade social.
Z Voltar-se para um público caracterizado
pelo alto grau de vulnerabilidade social, sobretudo aos beneﬁciários de programas governamentais de políticas compensatórias.
Z Fundar sua sustentabilidade ﬁnanceira,
em curto prazo, na obtenção de subsídios
justiﬁcados pela utilidade social de suas
práticas.
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Sistema de crédito
t0TKVSPTQSBUJDBEPTTÍPBCBJYPEPNFSDBEP
t 0 TJTUFNB EF DSÏEJUP Ï KVTUP F USBUB PT
desiguais desigualmente. Em finanças solidárias significa, por exemplo, que quem
tem menos recursos paga menos juros,
quem tem mais recursos paga mais juros.
Ou seja, os juros são escalonados, para
garantir a distribuição de renda, fazendo
com que os mais favorecidos subsidiem
os mais vulneráveis economicamente.
t &TTB EJNFOTÍP TPMJEÈSJB QSFDJTB TFS
compreendida pelos moradores/tomadores de crédito. Não basta ter uma
política de juros diferenciada se a aplicação dela não gerar consciência crítica
e sentimento de solidariedade entre as
pessoas. São estes valores que irão impactar, a médio e longo prazo, no processo de transformação “radie” e estruturante da sociedade.
t " QSPQSJFEBEF F DPOUSPMF EP TJTUFNB
de crédito são da comunidade, dos associados, dos próprios tomadores de
crédito. Logo, os resultados da operação de crédito, recursos devolvidos,
juros e taxas têm de ficar de alguma
forma para a comunidade. Quando fala-
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Tomadores de crédito são, ao mesmo tempo,
clientes e proprietários dos recursos

mos “ficar” significa que a comunidade,
isto é, os tomadores de crédito são, ao
mesmo tempo, “clientes” e proprietários
destes recursos. Isso é muito importante. É a autogestão. Muitos sistemas de
crédito que atuam em determinadas
comunidades/municípios, simplesmente, realizam a operação de crédito, mas
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t0TJTUFNBEFDSÏEJUPBMJNFOUBDBEFJBT
produtivas, redes locais de produção
consumo, arranjos produtivos e outras
formas de fomento à criação de redes
de colaboração solidária. O crédito
pode ser disponibilizado para uma pessoa física (individual), mas esta deve,
aos poucos, ser estimulada a participar
de uma rede local de produtores e consumidores. Em outras palavras, é preciso que o tomador de crédito (pessoa
ou grupo) esteja, de alguma forma, relacionado com a rede social produtiva
local.

os resultados ficam todos na “matriz”
(no banco ou instituição que é proprietária do sistema) - geralmente com suas
sedes fora do bairro ou município. Os
tomadores de crédito são apenas “clientes” e terminam contribuindo para que,
cada vez mais, a instituição financeira
enriqueça à custa da comunidade.
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t1BSBBOÈMJTFEFDSÏEJUPTÍPVUJMJ[BEPT
outros instrumentos de verificação
(confiabilidade do cliente para além
dos tradicionais instrumentos do capitalismo – SPC, Serasa, Cadim e outros).
Uma ferramenta bastante utilizada é
o “aval de vizinhança” e o sistema de
“apresentação”, ou seja, o tomador de
crédito precisa ser indicado (referendado) por alguma organização local
(associação, igreja, sindicato, outros).
A confiança, portanto, deve ser depositada na comunidade, que, em última
instância, é quem decide sobre os rumos do sistema de crédito do banco
comunitário.
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Moeda social circulante
A moeda social circulante local, criada pelo banco comunitário, é complementar à nacional, o Real. Visa fazer com que o dinheiro, a riqueza, circule na própria comunidade, ampliando o poder de comercialização local e gerando trabalho e renda.

Características
Z O circulante local tem lastro em
moeda nacional (Real R$). Ou seja,
para cada moeda social emitida,
há, no banco comunitário, um valor
correspondente em Reais.

O papel-moeda é produzido com marca
d’água, código de barra e número de série

Z As moedas são produzidas com
componentes de segurança (papel-moeda, marca d’água, código de
barra, número de série), para evitar
falsiﬁcação.
Z A circulação é livre no comércio
local e, geralmente, quem compra
com a moeda recebe um desconto concedido pelos comerciantes
e produtores para incentivar o uso
dela no município ou bairro.
Z Qualquer produtor ou comerciante cadastrado no banco comunitário poderá trocar moeda social
por reais, caso necessite fazer uma
compra ou pagamento fora do município ou bairro.
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Organograma das ações de finanças solidárias do
banco comunitário
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Crédito produtivo fomenta criação de empreendimentos industriais

Comunidade local: O banco é de propriedade da comunidade e é gerido por uma
organização da sociedade civil. Além da
entidade gestora, é necessário que exista,
ou que seja formado, um conselho local
que faça a controladoria social do banco.
Esse conselho deverá ser constituído por
representantes de diversas organizações/
associações/instituições da sociedade civil, formais ou informais. Gestores públicos
também podem participar. No seminário
de planejamento do banco comunitário
são eleitas as entidades e instituições que
devem compor o conselho local. É funda-
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mental deﬁnir as atribuições do conselho e
estabelecer se é deliberativo ou consultivo.
Banco comunitário: Instrumento de promoção do desenvolvimento econômico
responsável pela execução dos serviços ﬁnanceiros da comunidade.
Crédito produtivo: O crédito produtivo
é concedido em reais e apoia a ampliação
ou criação de novos empreendimentos,
nos ramos da indústria, comércio ou serviços. O banco comunitário pode criar diversas linhas de crédito produtivo, depen-
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dendo da realidade local. Por exemplo:
crédito para artesãos, feirantes, para iniciantes de pequenos empreendimentos,
crédito para ampliação de investimentos
ou negócios e para grupos de empreendimentos da economia solidária.
Fundo solidário para compras conjuntas: Criado para atender a grupos de pessoas que trabalham no mesmo ramo de
atividade. Por exemplo, confecção, beleza, alimentação e outros. Esses grupos
fazem uma lista de compras e o Banco
A Palma Natus, produtos naturais de beleza, vende o que produz no local
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Palmas compra direto do fornecedor. Os
empréstimos são pagos ao banco, em seis
parcelas, sem juros.
Crédito para o consumo: Realizado em
moeda social, tem como objetivo maior estimular o consumo local. É recomendável
iniciar o banco comunitário com uma
linha de crédito em moeda social com
limites baixos (até 80 reais), evoluindo aos poucos. Também pode ser
feita a troca direta de reais por
moeda social. Em geral, o comércio local é orientado a dar
descontos para quem compra
com a moeda social e para estimular o uso dela por moradores.
Palmas microsseguro: Seguro de vida destinado à
população de baixa renda. O
valor do prêmio é de R$ 35,00
ao ano. Cobertura: auxílio funeral (R$1.000,00); indenização
por morte natural ou acidental
(R$3.000,00); sorteio mensal pela
loteria federal (R$5.000,00). Quem
compra acima de três certiﬁcados pode
parcelar em até seis vezes. Este seguro de
vida também serve para o empreendimento, pois em caso de falecimento do empreendedor, a família recebe uma indenização
de R$ 3.000,00. Esse pode ser um fator deci-
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Confecção local ganha escala com empréstimos em seis parcelas e sem juros

sivo para o pequeno empreendimento não
“quebrar” com os gastos naturais decorrentes de um óbito na família.
Poupança: Experiência bem recente do
Banco Palmas, a prática da poupança está
muito ligada à educação financeira e ao
consumo consciente. Aprender a poupar
de forma coletiva é um passo decisivo
para se organizar um sistema local de
finança solidária. É necessária atenção à
legislação brasileira que não permite aos
bancos comunitários a prática da poupança, devendo, para isso, buscar a intermediação de um banco.
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Correspondente bancário: Permite ao
banco comunitário realizar pagamentos e
recebimentos próprios dos bancos comerciais (públicos e privados). É de grande utilidade para a comunidade local e colabora
para a circulação do dinheiro nela.
Embora de grande importância, cada
comunidade deve decidir (a partir da
necessidade do local e da disposição e
capacidade de gestão da própria equipe
do banco comunitário) se deseja ou não
operar como correspondente bancário.
Deve-se ter claro que o correspondente
aumenta em muito o volume de recur-
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sos no banco comunitário e em igual
proporção à complexidade na gestão do
banco e os riscos de sinistros.
Educação: São várias as modalidades pedagógicas de um banco comunitário. Cursos de capacitação, oﬁcinas, formação de
longo prazo, sessões de trabalho, reuniões
formativas e outras. Fundamental é entender que o processo educativo é parte integrante de um banco comunitário e deve
ser realizado para vários segmentos, como
os trabalhadores e voluntários do banco. E
ainda para os gestores do banco, os empreendimentos locais, os parceiros, e a própria
comunidade envolvida.
Rede local de prosumatores: O banco
comunitário trabalha na perspectiva de
formar no território uma grande rede de
prosumatores, isto é, cada morador possa
ser simultaneamente produtor, consumidor e ator social de transformação. Estes
prosumatores devem articular-se em rede,
comprando e vendendo um para o outro, criando várias conexões econômicas
(compras coletivas, feiras, cooperativas e
outros), além de organizar lutas sociais por
direitos e políticas públicas. A criação da
rede é uma meta a ser construída no dia a
dia e conquistada a médio e longo prazos.
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Deve-se ressaltar que os bancos comunitários cumprem um papel que seria dever do
Estado, ou seja, levar serviços ﬁnanceiros à
população. Essa é uma das obrigações do
Banco Central do Brasil, que deve não só
ﬁscalizar, como garantir serviços ﬁnanceiros.
Em 90% dos locais onde os bancos comunitários atuam não há sequer uma agência
bancária. São eles que levam os serviços de
conta corrente, crédito, moeda social, possibilidade de pagamento de aposentadoria. Os
bancos comunitários estão oferecendo uma
série de serviços ﬁnanceiros que os bancos
oﬁciais não querem oferecer por não ser lucrativo. Para eles, não é bom ir para a beira
do rio, para uma comunidade quilombola ou
implantar uma agência num distrito afastado
trinta, quarenta quilômetros da sede.

Rede de bancos comunitários
Para difundir a Tecnologia Social do Banco
Palmas, em 2003 os moradores do Conjunto Palmeira criaram o Instituto Palmas,
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). Em junho de 2012
somavam oitenta os bancos comunitários
em funcionamento nas periferias urbanas
e rurais do Brasil, todos associados à Rede
Brasileira de Bancos Comunitários.
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Do ponto de vista legal, os bancos comunitários funcionam como uma Oscip de microcrédito. O Instituto Palmas atua como uma
espécie de guarda-chuva, um gestor de rede
que dá suporte legal a todos os outros bancos comunitários, que, na maioria, são associações locais sem estrutura institucional.
Para além da crise ﬁnanceira, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários vem crescendo em todo o país. Com seu modelo
descentralizado, com amplo controle social, focado no equilíbrio da produção e
do consumo local, já beneﬁciou mais de
trezentos mil produtores e consumidores.
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O Governo Federal, através da Secretaria
Nacional de Economia Solidária (Senaes),
do Ministério do Trabalho e Emprego, desde
2005, vem apoiando a expansão dos bancos comunitários em todo o Brasil. Em 2010
criou o Projeto de Apoio às Finanças Solidárias com base na Organização de Bancos
Comunitários e Fundos Solidários, através
do qual a Rede Brasileira de Bancos Comunitários deve terminar 2012 com a criação de
mais vinte bancos comunitários, totalizando
cem bancos, em doze estados do Brasil.
Os Bancos Públicos têm também colaborado para a expansão da Rede Brasileira,
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assegurando Crédito e Apoio Institucional
(BNDES), correspondente Bancário (Caixa e
BB) e capacitação (BNB) para a ampliação
dos bancos comunitários no Brasil.

Cruzando fronteiras
Um exemplo para a popularização deste
tipo de iniciativa está sendo colocado em
prática fora das fronteiras brasileiras. Em
março de 2008, o Instituto Palmas assinou
um Memorando de Entendimento para a
Cooperação Econômica e Social com o Ministério do Poder Popular para a Economia
Comunal do governo da Venezuela.
Baseado nesse acordo, o Palmas
treinou uma equipe de trinta
técnicos do governo venezuelano na
metodologia dos bancos comunitários
e estabeleceu um calendário de visitas
de monitoramento e capacitação naquele país. Ao mesmo tempo, o governo de Hugo Chávez aprovou a Lei dos
Bancos Comunais, estabelecendo que, a
cada duzentas famílias organizadas,
um Conselho Comunal possa ser
criado para instalar um estabelecimento comunitário. Esse processo já resultou na criação de
3.600 Bancos Comunitários em
diferentes estados da Venezuela.
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Muito a construir
A questão da microeconomia focada no
desenvolvimento de territórios com base
na economia solidária ainda é um tema
distante do governo brasileiro.
A prioridade da Rede Brasileira de Bancos
Comunitários é a criação de um marco
legal para as ﬁnanças solidárias. Passo importante neste sentido é o projeto de Lei
Complementar nº93/2007, da deputada
federal Luiza Erundina, em tramitação no
Congresso Nacional. O texto estabelece a
criação do Segmento Nacional de Finanças
Populares e Solidárias. Sua aprovação é um
avanço para a democratização do sistema
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ﬁnanceiro brasileiro e, mais importante,
para a inclusão ﬁnanceira e bancária de milhões de brasileiros e brasileiras.
Um olhar para a crise internacional leva a
reﬂetir que essa forma alternativa de organização das ﬁnanças, a partir do próprio local,
desponta como uma alternativa ao modelo
globalizado, excludente e especulativo do
atual sistema bancário mundial. Os pobres,
quando fortalecidos e empoderados, são
portadores de solução, e capazes de organizar seu próprio sistema ﬁnanceiro, obedecendo à cultura local, fortalecendo as relações de
vizinhança e cooperação entre todos e todas.
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NOTAS EXPLICATIVAS
1

Essa pesquisa recebeu o nome de Mapa da Produção e do Consumo Local, e desde então,
a cada dois anos, essa pesquisa é realizada no Conjunto Palmeira.
2

À época o Conjunto Palmeira tinha 3.500 famílias. Atualmente, o bairro tem seis mil famílias.

3

O estudo “Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) sobre Bancos: exclusão e serviços”, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 11 de janeiro de 2011,
aﬁrma que 39,5% da população brasileira não possuem conta bancária. Na região Nordeste,
o quadro é ainda pior: esse número salta para 52,6%. Por isso, o Banco Palmas atua em parceria com bancos públicos (Caixa e Banco do Brasil), trazendo para o banco comunitário uma
gama de serviços próprios dos bancos oﬁciais: conta corrente, transferências, poupança, pagamentos de aposentadorias, salários e recebimento de contas em geral.
4

Projeto de inclusão socioprodutiva criado especialmente para as mulheres beneﬁciárias
do programa Bolsa Família. Baseado em uma ação de crédito produtivo para as mulheres
que desejam criar um pequeno negócio e no acompanhamento dos Agentes de Inclusão
Socioprodutivo às famílias. Saiba mais: www.inovacaoparainclusao.com
5

Em cada região do país uma entidade (ONG) é responsável pela criação e apoio aos bancos comunitários, cabendo ao Instituto Palmas o suporte nacional. Região Norte: Instituto Capital Social da Amazônia; Região Sudeste: Núcleo de Economia Solidária-Nesol/USP;
Região Nordeste: Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial - Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia-ITES/UFBA;
Região Centro-Oeste: Ateliê de Ideias.

João Joaquim de Melo Neto Segundo, teólogo, educador
popular, líder comunitário, um dos criadores do Banco Palmas, coordenador do Instituto Palmas.
Sandra Magalhães, assistente social, uma das criadoras do
Banco Palmas, coordenadora de projetos do Banco Palmas e
da Rede Brasileira de Bancos Comunitários.
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Contatos:
(85) 3259-4848
www.bancopalmas.org.br
www.inovacaoparainclusao.com
bancopalmas@uol.com.br
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