Informativo Fundos Solidários nº 05
Encontro Nacional de Articuladores
dos Fundos Rotativos Solidários.

 As
práticas de
planejamento:
concepção, ferramentas, experiência e
aprendizado.

Construção do Guia:

 Trocando Idéias: Antes, Durante e
Depois.

Os articuladores/as da Cáritas Brasileira para
fundos rotativos solidários tiveram a
oportunidade de debater, no encontro
nacional realizado entre os dias 13 e 15 de
agosto de 2014, as bases para a metodologia
para sistemas de gestão de fundos Solidários
com base em PMAS.

 As
práticas
de
avaliação
(Monitoramento como parte da avaliação)

O PMAS (sistema de Planejamento,
Monitoramento, Avaliação e Sistematização)
é uma prática que a Cáritas Brasileira aplica
em todos os processos organizativos
desenvolvidos pela rede Cáritas.

A reflexão foi conduzida pelos consultores
João de Jesus da Costa e Mariana Barreiros
Rubinello, a partir de um Estudo de Caso
sobre um Fundo Solidário organizado na
comunidade de Gameleira, no município de
Massaranduba/PB.

Com a oportunidade de apoiar, por meio do
Projeto Fundos Solidários em Rede, diversas
experiências de fundos que estão sendo
promovidas no Brasil, a definição dessa
metodologia para sistemas de gestão é um
passo muito importante. Ela servirá como
instrumento para o trabalho direto que os
articuladores já estão executando junto aos
fundos e às comunidades.
No encontro, que contou com a assessoria da
Solar Consultoria, foram trabalhados os
seguintes aspectos:
 Conceito de Gestão – aplicação ao
campo da Economia Solidária.

 As práticas de sistematização.
 Um Guia para a Gestão: Conceitos
básicos, Processos, Ferramentas e
Aprendizagem.

A partir desse diálogo, os articuladores(as)
trouxeram muitos elementos para que se
entenda a dinâmica de gestão dessas
experiências de fundos. Aos poucos, o grupo
foi organizando um conjunto de referências
para a elaboração de um Guia para a Gestão.
Um exercício bem interessante durante o
encontro foi a elaboração pessoal de marcos
referenciais para o Planejamento, Avaliação
(Monitoramento) e Sistematização. Cada
articulador(a) construiu um texto sobre essas
dimensões da gestão e um pequeno grupo
ficou responsável por produzir uma síntese
dessas produções.

Em relação ao conteúdo para o Guia, o grupo
sugeriu um conjunto de conceitos e de
práticas de gestão. A consultoria partirá
desses elementos para a elaboração de uma
proposta metodológica.
Destacam-se entre os conceitos que serão
incluídos nesse Guia: diagnóstico, gestão,
autogestão, relações de poder, objetivo,
sistematização,
recursos,
política
pública,economia solidária, rede e controle
social.
Os processos de gestão indicados pelo grupo
foram:
 Conhecimento da realidade.
 Elaboração de planejamento.
 Articulação de referências e parceiros.
 Elaboração de metodologias.
 Sensibilização de pessoas para a ação.

 Sustentabilidade.
Várias ferramentas que apoiam esses
processos
foram
resgatadas
pelos
articuladores(as) e serão melhor detalhadas
no texto do Guia. Entre elas foram
lembradas: plano de trabalho, plano de
desenvolvimento da organização, sistemas
informatizados de gestão, matriz de
atribuição de responsabilidades, roteiro de
elaboração de projetos, jogos educativos,
roteiros de atividade, mapa de competências
e ferramentas virtuais de comunicação.
Por fim, o grupo refletiu sobre a importância
da intenção de aprendizagem que deve
permear os processos de gestão, com ênfase
para os momentos de aprofundamento
acerca das experiências, que permitam a
apropriação de diagnósticos, conceitos,
processos e métodos pelos sujeitos da ação.

 Elaboração de projetos.
 Captação de recursos.
 Comunicação.
 Estudo de viabilidade.

Carta do Intercâmbio Nacional dos
Fundos Rotativos Solidários.

 Formação de rede.
 Gestão de rede.
 Identificação de competências.
 Sistematização.
 Gestão de recursos.
 Avaliação da ação / monitoramento,
resultado e impactos.

VISÃO DOS ACONTECIMENTOS EM SANTA
MARIA
No Intercâmbio Nacional de Fundos, que
aconteceu em Santa Maria, eu, Maria Helena,
tive experiências maravilhosas, com pessoas,
com saberes, com práticas diferentes e

importantes para o bem viver de todos.
Conheci pessoas que com muita simplicidade
me fizeram ver que toda luta para o bem de
todos vale a pena.
Uma pessoa em especial, que tem por
apelido TIRIRICA, é uma mulher pequenina
no tamanho, mas forte em conhecimento e
na luta, foi nosso primeiro contato e nos
recebeu oferecendo produtos típicos, balinha
de puxa feito com cana de açúcar, e balinha
de gengibre. Ela nos apresentou as sementes
crioulas, sementes puras cultivadas pela
comunidade local, e nos falou da importância
do não uso das sementes transgênicas e, na
saída, ainda nos ofereceu um licor de
jenipapo muito bom. Fomos também a uma
comunidade onde nos ofereceram muitas
guloseimas feitas com aqueles produtos
apresentados ali. Também vimos um vídeo
apresentado por uma técnica do EMATER,
onde fizeram experiência com sementes
transgênicas por seis meses e podemos ver,
então, na realidade, o que consumimos todos
os dias. Confesso que fiquei apavorada, mas
feliz porque nesse encontro me conscientizei
da importância de mudar.
Para completar, a solidariedade daquele
povo me comoveu, me incentivou e me
mostrou que todo esforço, por menor que
seja é importante para alguém.
OBS, a única coisa que me incomodou é que
uma grande parte daquele povo vive do

tabaco e isso precisa acabar, mas sei que é
devagar.
Visão de Maria Helena de F. Lagrou.

Caros amigos e colegas
Nos dias 14 a 20 de julho de 2014 tive a
oportunidade de participar do Intercâmbio
Nacional dos Fundos Rotativos Solidários em
santa Maria - RS. Foi fortalecedor não
somente para mim, mas para todo o grupo
que faço parte.
Quero contar um pouco do que vi e aprendi e
o que pretendo viver, seguindo estes
aprendizados.
Começamos com uma mística, a qual nos
ensinou a trabalhar primeiramente o nosso
eu e nos fortalecendo. Assim começamos as
trocas de experiências entre as pessoas de
todos os lugares do país e depois fomos
divididos em três grupos para conhecermos
outros empreendimentos em cidades
diferentes, e eu fiquei no grupo que visitou a
Cidade de Santa Cruz. Lá conhecemos uma
mulher Guerreira que não mede esforços
para ajudar e defender aquele povo. Em sua
casa funciona um banco de sementes e é
feito um trabalho de conscientização com as
crianças para as mesmas tenham um futuro
garantido.
Queridos irmãos, vimos e vivemos
experiências e diferentes desafios conforme

a realidade de cada região, a essência e a
diferença entre os fundos. Vimos o quanto é
desafiador o momento das finanças, a
importância de fazer Intercâmbio, a
interlocução entre as famílias rurais e
técnicos, assim também como a partilha das
sementes.
A entrega de uma ação cotidiana é de
maneira simples e invejável. As famílias
sabem a qualidade de sua alimentação e no
processo todos são beneficiados sem precisar
escravizar ou beneficiar somente poucos.
Mesmo em um País com grande numero de
pessoas, observa-se um pequeno grupo
preocupado com a maneira de viver e se
alimentar.
Rener Soares
Articulador Local / Cáritas Arquidiocesana de
Manaus.

Agenda:
- Encontro Regional sobre PMAS no Norte II
acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro de
2014, na Sede da CNBB em Belém/PA.

