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Apresentação

Cordel do INEC
No ano noventa e três 
Era apenas um comitê
De Ação da Cidadania 
Para a fome “Combatê” 
Doava o alimento 
Diminuindo o sofrimento 
De quem não pode “comê”

No que deu dois mil e três
Alterou seu estatuto
Demonstrou o seu trabalho
Aumentou a sua equipe
Passando a ser Instituto

O Nordeste Cidadania
De INEC é chamado
Gerindo seus projetos
Sendo bem avaliado
Para que a sociedade
Tenha por sua vontade
Seu poder emancipado

Operando microcrédito
Ampliou a sua ação
O Nordeste pode agora
Ser exemplo para a nação
De crédito integrado
O Cliente preparado
Com respeito e educação

Os Espaços de Leitura
Prepara nosso futuro
Pois a criança que lê
Na vida faz um seguro
Sendo cidadã de fato
Pode ler até contrato
Saindo do obscuro

Com o projeto Prosseguir
Ampliamos a condição
Para que jovens carentes
Tenham sua formação
Passando ao vestibular
Seus estudos continuar
Seguindo uma profissão

Integrar comunidade
Para desenvolvimento
Um programa que tocamos
Como sendo um
Instrumento
Na mão do quem quer
Seguir

O Arte-Identidade
É um projeto assentivo
Gerando Oportunidade
De potencial criativo
Em várias comunidades
Com suas atividades
Tendo saldo  positivo

Integrando as ações
É possível ter sucesso
Para que o nordestino
Participe do Nordeste
De uma forma inconteste
Com o Espaço Nordeste
Ofertando-lhe acesso

Natal sem fome dos sonhos
Isto nossa essência
Inspiração do começo
Na ação de emergência
Hoje tá gerando renda
Para artesão que aprenda
Brinquendos de referência

Agora nos despedimos
Reforçando nosso pedido
Sejamos mais solidários
Com nosso povo sofrido
Participe da campanha
Na base do ganha - ganha
O amor sendo expandido

POR: Adstoni Lopes
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“Depende de nós”   
Ivan Lins  
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Criar, sonhar, produzir, realizar...

“Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e 
com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo...”

Toquinho

Este livro é filho e fruto do trabalho coletivo e solidário. Todos os resultados 

foram alcançados com o apoio e dedicação de muitos colaboradores que acreditam 

no sonho de um Nordeste melhor, com pessoas felizes e cidadãs. Foi um desafio que 

radicalizou a experiência do mutirão, metodologia que o Instituto Nordeste Cidadania - 

INEC utiliza em quase todos os seus projetos. 

Esse modo de trabalhar favorece a livre expressão de inúmeras pessoas, 

estimulando o processo criativo, e ao mesmo tempo, uma dinâmica de confiança e 

alegria, onde a força de uma pessoa contagia as outras, tornando cada capítulo e cada 

imagem, em um momento de realização e constatação do poder criador, quando as 

pessoas se juntam com um objetivo claro.
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Este trabalho foi iniciado a partir de um desejo... poder divulgar o que o INEC 

vem realizando. Pedimos apoio ao Banco do Nordeste, que disse sim, dando o suporte 

gráfico necessário. Nossa gratidão ao diretor Stélio por sua sensibilidade às questões 

sociais e visão de desenvolvimento do Nordeste. Fizemos reuniões com várias pessoas 

que gostam de escrever e que trabalham nos projetos em pauta, e alguns disseram 

sim de imediato. Agradecemos à Carminha, Wesley e Vinícius1 e a Carla Weyne2, Fábio 

Porto, Manuela, que se disponibilizaram a trabalhar nas imagens e textos, essa ajuda 

foi muito importante no início.

O professor e amigo Dr. Cezar Wagner3, aceitou o convite para nos assessorar, 

refletindo junto e provocando-nos com perguntas que iam gerando a estrutura do 

texto. Um modelo de produzir baseado em Paulo Freire, com palavras, frases geradoras, 

vivências de integração, poesia de Rolando Toro e a visão complexa de Edgar Morin. 

Temos uma equipe transdisciplinar, onde o artista faz síntese, o professor cria 

poesia, o poeta monta mandalas inspiradoras, a psicóloga busca músicas que tornem 

os textos suaves e sensíveis, o administrador conta as evidências positivas que os 

programas de microcrédito têm na vida dos clientes. Essa dança integrada de ação-

reação-poesia-emoção-resultados torna o livro a cara e o jeito de ser do INEC, uma 

organização que está arriscando o vôo livre, e cria sua realidade de amor e esperança 

em um Nordeste mais próspero. 

Para concluir o processo e integração de todas as partes, convidamos um grupo 

de pessoas4 (Cássia Regina, Vinícius Sampaio, Mariana Campos, Antenor Lago, 

Manuela Grangeiro, Reni Dino, Nágela Costa e D.Francisca - nossa querida cozinheira) 

para trabalhar numa casa de praia, com direito a suco, salada, torta de banana bem 

quentinha, muito trabalho, criação de arte, consultas na Internet, som do mar, vento, 

computadores e um ambiente de aprendizagem que inspirava leveza e serenidade. 

Acreditamos que esses elementos são fundamentais para produzirmos bons alimentos 

para a alma.

O livro é estruturado em quatro partes: “Depende de Nós”, apresenta o Instituto 

Nordeste Cidadania, relata o histórico de sua criação, o modo que escolhemos para 

produzir o livro. “Que estrela me guia, que farol me indica”, apresenta nossos 

referenciais teóricos e metodológicos, tais como Educação Biocêntrica, Método de 

1  Colaboradores e diagramadores.
2  Pscicólogos Comunitários e Educadores Biocêntricos.
3  Doutor em Psicologia, psicólogo Comunitário e Educador Biocêntrico.
4  Colaboradores do Instituto Nordeste Cidadania - INEC
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Processo, Arte-Identidade e mutirão. “Jogo do trabalho na dança das mãos”, integra 

microcrédito, teorias e práticas, descrevendo as ações com as evidências dos impactos 

positivos. “Caminhando e cantando e seguindo a canção”, traz os referenciais 

jurídicos que norteiam os procedimentos de uma OSCIP para sua administração e 

sustentabilidade financeira, além de apresentar também a visão organizacional do 

INEC.

A Missão do INEC provém de uma reflexão sobre o respeito à vida, do desejo 

de restaurar em nós o direito perdido, integrar nossos gestos de solidariedade, 

num movimento de conspiração para gerar mais vida dentro da vida. Dessa forma, 

precisamos educar pelos nossos gestos, pelo nosso estilo de ser e viver. 

O Livro traz de modo prático e poético todos os nossos referenciais teóricos, que 

nos dão suporte no dia a dia de nossas ações nas comunidades; é um modo de se 

re-fazer as teorias a partir de uma observação participante, de uma escuta ativa das 

pessoas e de práticas voltadas para o respeito à vida. 

Por meio da nossa ação cotidiana, convidamos outras pessoas a construírem 

conosco um movimento em prol de uma rede solidária.
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Cássia Regina Xavier de Andrade
Presidente do Conselho de Administração 

Instituto Nordeste Cidadania

“Uma nação solidária não pára em nós
Tomara meu Deus tomara

Uma nação solidária
Sem preconceitos tomara

Uma nação como nós.”

Alceu Valença
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Eleita uma das melhores empre-

sas para trabalhar no Brasil, pela 

Revista Você S/A, nos anos de 2009, 

2010,2011 e 2012; e pela Revista Época 

e GTPW (Great Place to Work), no ano 

de 2010, 2011 e 2012; e a 3ª e a 5ª 

melhor empresa para se trabalhar no 

Ceará, pelo Jornal O POVO, em 2010 

e 2011, mantendo-se na lista em 2012, 

respectivamente, e a melhor empresa 

em serviços no Brasil, em 2012.

O Instituto Nordeste Cidadania 

- INEC é uma entidade civil, sem 

fins lucrativos, constituída em 27 de 

fevereiro de 1996, por funcionários do 

Banco do Nordeste, que contribuem 

financeiramente e de modo voluntá-

rio, para a realização de suas ativida-

des. Em 1993, surgiu como Comitê da 

Ação da Cidadania dos Funcionários 

do Banco do Nordeste, inicialmente 

com ações emergenciais mediante 

a doação de cestas básicas, roupas e 

brinquedos. 

Em 1996, é nomeado Instituto 

Nordeste Cidadania - INEC, tendo sua 

formalização como ONG - Organização  

Não Governamental, intensificando a 

implantação de projetos produtivos 

geradores de emprego e renda.

Conhecendo o Instituto 
Nordeste Cidadania
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Em 2003, é qualificada como 

OSCIP (Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público), passando 

a manter os projetos de desenvolvi-

mento comunitário, e mediante Ter-

mo de Parceria, passando a opera-

cionalizar programas de microcrédito 

(Crediamigo, microcrédito urbano; e 

Agroamigo, microcrédito rural). Sua 

MISSÃO é “Contribuir para a inclusão 

e o desenvolvimento sociocultural e 

econômico das pessoas, potenciali-

zando a força coletiva, promovendo 

a cidadania e o respeito à vida.”

Em 2008, assina termo de parce-

ria com a FUNARTE5  para o estímulo 

à arte e à cultura por meio dos 

Microprojetos Mais Cultura, programa 

de estímulo à integração e inclusão 

social, que valoriza a diversidade e  

o diálogo, adotando a dimensão da 

Cultura e Cidadania, Cultura e Cida-

des, e Cultura e Economia.

Em novembro de 2003, foi as-

sinado termo de parceria com o 

Banco do Nordeste do Brasil, para a 

operacionalização dos Programas de 

Microcrédito daquela instituição. Por 

meio da concessão de microcrédito, 

foi possibilitado um milhão de famílias 

beneficiárias do Programa Crediamigo 

e Agroamigo, que desenvolvessem 

uma atividade produtiva, e pudessem 

5 Estudo Realizado pelo Great Place to Work 
(GTPW) 
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viver dignamente com os recursos gerados a partir do seu trabalho, promovendo 

a inclusão social, a migração de famílias da classe “E” para “D” e “C”, reduzindo a 

pobreza. O INEC agradece a dedicação de seu presidente na época, Cloves Polte, que 

viu nascer e cuidou para que a planta crescesse.

Em 2009, mediante termo de parceria com o Banco do Nordeste, começa a 

implantação dos Espaços Nordeste, que tem o objetivo de realizar atividades sociais, 

culturais e de negócios, para fomentar um trabalho socioeducativo que possibilite aos 

seus participantes alternativas de inclusão social e bancária, de formação humana e 

cidadã. 

O INEC já ajudou na realização de sonhos de entidades e comunidades de baixa 

renda, onde seu colaborador é o principal agente viabilizador, ajudando assim, no de-

senvolvimento de seu aspecto social e econômico, por meio da realização de diversos 

projetos sociais que têm como foco a inclusão social, cultural e econômica, utilizando 

a educação e a arte.

Deste  modo, “os que compõem o Instituto Nordeste Cidadania estão empenhados 

em cumprir seu objetivo, que é fortalecer a cidadania, elevar a autoestima, criar e 
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implementar projetos produtivos de 

capacitação, de geração de emprego e 

renda, possibilitando o acesso ao crédito, 

cumprindo a razão de ser do Instituto, 

mediante ações que contribuam para 

o desenvolvimento local, de forma 

consciente, consequente e sustentável”. 

(Cloves Polte, Conselheiro do INEC).

“A função do Instituto Nor-
deste Cidadania, na parceria 
com o Banco do Nordeste e 
muitas instituições, é fun-
damental, pois temos como  
responsabilidade, prospectar 
as operações de crédito, ca-
pacitação dos clientes, pro-
jetos educativos e sociais, 
alcançando o nosso objetivo 
social de incluir famílias que 
vivem à margem da pobreza, 
contribuindo com o desen-
volvimento do Nordeste, pois 
entendemos, (parafraseando 
Beto Guedes), “Vamos pre-
cisar de todo mundo / pra 
banir do mundo a opressão. 
Para construir a vida nova, 
vamos precisar de muito 
amor. / A felicidade mora ao 
lado... Afinal, um mais um é 
sempre mais que dois...””

Helda Kelly dos Santos Pereira6 

A prática é da gestão administrativa 

colegiada, respeitando-se os princípios 

da impessoalidade, moralidade, legalidade 

e eficiência, evitando desvios de con-

duta em virtude da participação nas 

decisões. Temos um conselho de adminis-

tração, conselho fiscal e uma diretoria 

executiva; pessoas voluntárias que doam 

horas de trabalho para realizar um acom-

panhamento de perto dessas ações. Ao 

realizar as prestações de contas, obser-

vam-se os princípios fundamentais da 

contabilidade; realiza-se publicação das 

demonstrações contábeis, e contrata-se 

auditoria externa e independente. 

Este histórico do INEC fundamenta 

e legitima as páginas que se seguem.  

Podemos hoje, escrever essas práticas, 

testadas e comprovadas com o sabor de 

fruta conhecida. Hoje, esta OSCIP ganha 

todo o Nordeste, norte de Minas Gerais, 

Brasília e Espírito Santo, com a força de 

5.600 colaboradores, e sendo uma das 

Instituições no Brasil que mais inclui 

jovens em seu primeiro emprego, pessoas 

que acreditam que podem contribuir para 

o desenvolvimento dessa região.

6  Fundação Nacional de Artes

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   17 17/06/2013   09:42:40



18

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   18 17/06/2013   09:42:40



19

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   19 17/06/2013   09:42:40



20

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   20 17/06/2013   09:42:41



Educação Biocêntrica, 
uma abordagem de re-educação do estilo de viver 

Cássia Regina Xavier de Andrade 
Cezar Wagner  de Lima Gois

Ruth Cavalcante

“Viver e não ter a vergonha de ser feliz
Cantar e cantar a beleza 

de ser um eterno aprendiz.”

Gonzaguinha

A Educação Biocêntrica tem uma visão de sociedade solidária, na qual se estimula 

a vinculação consigo, com a humanidade e com o universo, com o intuito de tornar a 

convivência uma possibilidade de encontro e crescimento. 

Baseada no princípio biocêntrico, tem a vida como centro de tudo. Nesta mandala 

de vida, todos os atores possuem o mesmo grau de importância. Na visão de mundo 

biocêntrico, todos os seres vivos desempenham papéis fundamentais na tecitura da 

rede cósmica que compõe o universo. “A visão biocêntrica [...] surge da vivência do 

sentir-se vivo, do sentir-se como parte da criação, como expressão da autopoiese7  

cósmica” (GÓIS, 2002, p.39), e esta percepção da vida na vida de todos os seres, torna 

o planeta, o universo, um holos sagrado.

7  Autopoiese ou autopoiesis (do grego auto “próprio”, poiesis “criação”), termo criado na década de 1970, pelos 
biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana, para designar a capacidade dos seres 
vivos de produzirem a si próprios. Segundo esta teoria, um ser vivo é um sistema autopoiético caracterizado 
como uma rede fechada de produções moleculares (processos), onde as moléculas produzidas geram, com 
suas interações, a mesma rede de moléculas que as produziu. A conservação da autopoiese e da adaptação de 
um ser vivo ao seu meio são condições sistêmicas para a vida. (http://pt.wikipedia.org/wiki/ Autopoiese - acesso 
em 31/01/2012).

21
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El Principio Biocéntrico infiltra todos los ámbitos de la 
actividad humana. Si Ud. está conectado con la vida, queda 
automáticamente instalado en una posición política: la de 
quienes defienden la vida y luchan contra la explotación y la 
injusticia.

Si Ud. está vinculado de centro a centro con el “Principio 
de Vida”, experimenta la vinculación cosmobiológica, la 
antigua familiaridad con las piedras, con los pájaros, con el 
sol, con el mar. Si Ud. actúa desde el Principio Biocéntrico, 
pertenece a la “Resistencia Ecológica”: desea los ríos claros, 
transparentes (no contaminados),  defiende el respeto por 
la fauna y la flora. Desde el Principio Biocéntrico, Ud. es un 
pedagogo, un amante, un artista. (TORO, 1991, p.22)
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O Princípio Biocêntrico é nossa referência, e com esta 

visão de mundo podemos ir pouco a pouco criando uma cultura 

biocêntrica que, como diz Rolando Toro (criador do princípio 

biocêntrico), vai exigindo de nós naturalmente, um desejo 

pelo cuidado consigo, com nossa casa, com as pessoas, com os 

animais e planeta, tornando nossas ações espontaneamente 

mais saudáveis. Toro deu um salto em sua concepção e visão 

de mundo, quando nos apresenta um jeito de estar no planeta, 

respeitando a vida em sua plenitude. Não prioriza o humano, 

mas insere na mesma roda todas as formas de vida, como 

necessárias, para a sua própria continuidade. 
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Saímos de uma percepção de ecologia rasa, para a 

vivência mutante da ecologia profunda, onde nos irmanamos 

com os rios, florestas, minerais e animais, e nesse instante 

nos sacralizamos diante da obra de arte infinita que é a vida. 

A Educação Biocêntrica é apresentada como possibilidade 

para refletirmos e vivenciarmos um modo de viver integrado, 

dançando a vida e sacralizando os momentos e lugares. 

“O mundo de hoje encontra-se imerso num sistema capitalista que 
estimula, entre outras coisas, o individualismo e o consumismo. 
Mas este incentivo provoca no aspecto social um alto índice de 
desigualdade e distanciamento entre as pessoas, o que provoca em 
nós o afastamento das necessidades humanas de integração, cuida-
do e amor. Hoje, a grande pergunta é: como queremos viver? Diante 
desse contexto, vislumbramos alguns caminhos, socioeconômico-
cultural-educativos que facilitam o despertar dos potenciais criati-
vos naturais do ser humano como a prática educativa trazida pela 
Educação Biocêntrica.”

Manuela Grangeiro 

Taiba 20128   

Lo sagrado no se da en un espacio mandálico ritual. Lo 
sagrado se da en cualquier circunstancia en que la vida 
se hace presente. Toda la vida es sagrada. [...] Cuando 
las personas están conectadas con amor, están reciclan-
do energía cósmica, están viviendo el amor eterno de  
Afrodita y Apolo. El hombre cansado, que camina por 
la calle porque no tiene dinero para el ómnibus es tam-
bién un caminante de eternidad. El Niño en los brazos de  
Santa María y el niño abandonado, raquítico y hambrien-
to que busca comida en los tarros de basura son dos for-
mas del Niño Divino. (TORO, 1991, p.14 )

8 A construção do livro se deu como uma grande colcha de retalhos, tendo como artesão um grupo de 08 pessoas 
que ficaram isolados na Taíba/CE, durante três dias em janeiro de 2012, com a responsabilidade cuidadosa e 
respeitosa de escrever alguns textos e alinhavar outros tantos disponibilizados por outros colaboradores.
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As bases epistemológicas e teóricas da Educação Biocêntrica são oriundas do 

Sistema Biodança criado por Rolando Toro; Educação Dialógica de Paulo Freire, e  

educação Complexa de Edgar Morin. Pensadores comprometidos com o destino da 

humanidade. Como diz Freire (2011, p.98),

Precisamente porque nos tornamos seres capazes de observar, de comparar, de avaliar, de  
escolher, de decidir, de intervir, de romper, de optar, nos fizemos seres éticos.

E Moraes (2007, p.20) complementa, 

Se estamos preocupados em formar indivíduos criativos, cooperativos, solidários e fraternos, 
mais integrados e harmoniosos, capazes de explorar o universo de suas construções intelectuais, 
teremos de optar por um tipo de paradigma educacional diferente dos modelos convencionais 
atuais.
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O Sistema Biodança inspirou teó-

ricos como Ruth Cavalcante, Cezar  

Wagner, Cássia Regina, Cristiane  

Holanda, Fátima Diógenes e muitos  

outros, a decodificar a vivência em siste-

matizações poéticas que integram arte-

ciência e poesia em pleno processo de 

construção. 

Estes facilitadores e educadores 

estão dia a dia construindo a teoria 

da Educação Biocêntrica baseada em 

práticas que, após sua realização, são 

transformadas em uma metodologia que 

interrelaciona a vivência com a palavra 

plena de sentido, brotada nos círculos de 

cultura, dentro de uma visão de mundo 

sistêmica.   

Inserir a Educação Biocêntrica, nos 

mutirões, no dia a dia da organização, 

no cotidiano das pessoas que estão 

trabalhando nas comunidades, requer 

uma atitude facilitadora, pois esta for-

ma de cuidar, por ser potente e inovar 

diante do modelo tradicional de ensino 

aprendizagem, gera inicialmente in-

quietações nas pessoas, que logo são 

superadas quando nos damos conta dos 

benefícios que causam no processo de 

re-educação do estilo de viver. 

Ousamos arriscar sair do conven-

cional e tocar as pessoas com um novo 

que convida ao respeito a todas as 

formas de vida. Entrar nesta visão de 

mundo complexa e ao mesmo tempo 

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   26 17/06/2013   09:42:43



27

integrativa requer dedicação e muita progressividade. Estamos experimentando 

aos poucos, e prosseguindo à medida que temos aceitação dos grupos.

 
“No pulsar da vida

Encontro-me em um caminho
Nos ventos, vou passando e encontrando...

Vidas que me alegram,
Vidas que me fazem chorar.

Vou caminhando
E encontrando em cada olhar

Artes e vivências,
Gestos e emoções.

Nesse caminho,
Vou transcendendo...

Encontrando humanos,
Que me levam a encontrar o Divino.” 

Bruna Santos

Os princípios que sustentam as ações comunitárias e organizacionais são:

1)  A saúde e a coragem de viver são expressões da vitalidade, que é a manifestação 

da energia vital como potência de vida do ser humano. É trabalhada de diferentes  

formas. Podemos ir modificando hábitos a partir de palestras sobre alimentação 

saudável, gosto pelo esporte, cuidados com o corpo, inserindo frutas e sucos em 

nossas festas, refletindo sobre o descanso e proporcionando um ambiente que oferece 

condições para estas práticas acontecerem, como também criando institucionalmente 

programas de desenvolvimento humano como o CUIDARH, no qual ações e temas 

geradores são programados e utilizados por todos os colaboradores em cada Estado. 

Utiliza-se de momentos rítmicos e alegres, que promovam o gosto pelo 

movimento e pela vida. Como resultado, fortalece o sentimento de estar vivo, de 

poder se movimentar, de valorizar a própria vida e a de todos. Faz com que as pessoas 

reconheçam a vida como algo sagrado e sublime, que respeite a si e aos outros.
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O importante é transportar para as práticas diárias esse conceito, esse arca-bouço 

de ideias e sugestões, ouvindo o próprio colaborador. As mudanças são observadas 

nas dimensões pessoal, quando percebemos as mudanças ocorridas com as pessoas; 

nos cuidados com a saúde, com o descanso e muitas outras expressões. 

2) O amor e sua expressão são ma-nifestações da afetividade. O ser humano 

precisa para se desenvolver plenamente, além de outros fatores, do contato físico e 

da vinculação afetiva. O abraço, o olhar carregado de expressão carinhosa, o contato 

suave, diminuem as tensões e aumentam toda a possibilidade de perdão e recomeço, 

proporcionando a quem a recebe, auto-valorização e aquisição de segurança. Um gesto 

de carinho, uma palavra doce, um olhar afetuoso são também carícias que favorecem 

uma maior integração, sendo necessárias à sobrevivência e funcionamento harmô-

nico dos seres vivos. 

São estimuladas situações que promovam o encontro consigo e com o outro de 

forma amorosa e cuidadosa. O toque tem fundamental importância terapêutica e 

o respeito é uma forma natural de expressar o afeto. Desenvolver suas habilidades 

afetivas dá ao colabo-rador o sentimento de ser único e impor-tante, amplia sua 

capacidade de amar e ser amado.
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Acredita-se que as habilidades e competências são potencializadas quando estão 

baseadas no afeto, no amor. O amor impulsiona a energia cria-dora e organiza o 

corpo físico com os demais, mente e alma. Isto interfere nas dimensões da intuição, 

sensação, emoção e razão, tornando as relações em equipe muito mais evoluídas e 

com melhores resultados.

3) A beleza que surge quando obser-vo a mudança corporal das pessoas simples 

do campo, ao serem tocadas e abraçadas, seus olhos cheios de lágri-mas, informando 

todo o processo de nutrição da alma que um momento de prazer traz. O desfrute 

em sentar no chão, nas almofadas, e ler um bom livro, é poder viver a sexualidade 

vivenciando a corporeidade. 

O prazer de estar vivo denota a presença do Eros9 em nossa vida. Nesta visão são 

utilizadas as vivências que facilitam e promovem a capacidade de sentir prazer na vida 

como um todo, não focando simplesmente o prazer sexual. Por meio das vivências, 

desbloqueamos as regiões corporais em que concentramos as maiores couraças e que 

muitas vezes nos impedem de sentir.

9  Deus grego do amor, também conhecido como cupido. Amor em latim, que apesar de sua excepcional beleza 
ser altamente valorizada pelos gregos, seu culto tinha modesta importância (http://dec.ufcg.edu.br/
bibliografias).
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Eros no mundo organizacional é trabalhado por meio de situações que façam 

as pessoas sentirem e refletirem sobre as possibilidades de prazer que um dia a dia 

oferece. Não é necessário mudar o cenário e o entorno, mas pode-se apenas alterar 

o jeito de vivenciar e olhar os fenômenos. A forma de se parar para o almoço com 

mais tranquilidade e desfrute, a voz quando vamos pedir ou perguntar algo, o modo 

de olharmos para os desafios e as possíveis formas de diálogo nas reuniões. O prazer 

necessita ser inserido nas organizações.
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4)  A coragem para criar é a possibilidade de descobrir alternativas e novas for-

mas, novos meios para se obter diferentes resultados. Uma nova sociedade pode 

ser construída, um novo modo de estarmos em grupo é provável se aprendermos 

a ver soluções onde a maioria vê ameaça. A criatividade surge da tensão entre 

espontaneidade e limitações, e é nesta dança que surge o novo criativo, a inovação.

O artista expressa o significado espiritual da sua cultura [...] A criatividade 
genuína caracteriza-se por uma intensidade de percepção, por um alto nível 
de consciência. Expressamos a nossa existência criando. A criatividade é a 
sequência natural do ser. (MAY, 1982, p. 7-18 - 35)
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A capacidade de renovar a si 

mesmo é a chave e a possibilidade 

para a criatividade. Nesta perspectiva 

temos a oportunidade de experimentar 

movimentos novos e diferentes que 

nos tiram dos nossos próprios padrões, 

que muitas vezes nos mantém rígidos. 

O objetivo maior é fazer com que cada 

pessoa possa criar para si melhores 

condições de vida, sair da queixa e fazer 

algo para ser mais feliz.

5)  Fusão com a totalidade, é a 

base da transcendência, que favorece 

uma maior interiorização e maior conhe-

cimento de si mesmo e com o mundo, 

podemos ter vivências de íntase e de 

êxtase.

  A transcendência nos permite parar 

de olhar somente para o nosso eu e ver o 

mundo como um todo. É no movimento 

e nas ações construtivas, junto a outras 

pessoas que podemos nos harmonizar 

conosco e com o todo.

O ser humano tem a capacidade 
de perceber-se em transcendência, 
aprofundar-se na vivência do todo e 
sentir-se, portanto, criador e criatura, 
participante íntimo de uma tecitura 
cósmica complexa e sagrada. (GÓIS, 
2002, P. 92)

Busca-se a potencialização da espiri-

tualidade nas vivências de transcendência, 

pois o estado ampliado de consciência, 

nos fortalece no âmbito biológico, bem 

como na forma de enxergar a vida de modo 

diferente, vendo mais oportunidades nas 

ocasiões e circunstâncias. Isto favorece 

a identidade saudavél, aumentando a 

capacidade de resolução de conflitos, 

percepção de si mesmo como criatura 

portadora de um valor pessoal.

Compartilhamos o pensamento de 

Ruth Cavalcante e Cezar Wagner Góis, 

que vêm sistematizando a Educação Bio-

cêntrica pelo mundo “afora e adentro”, 

com a sensibilidade e força guerreira, 

colocando-se a serviço da humanidade 

de modo amoroso. Do Cezar trouxemos 

a capacidade de síntese e pensamento 

integrado dentro de uma visão complexa 

da estrutura desta abordagem.

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   32 17/06/2013   09:42:45



33

Conceituando a Educação 
Biocêntrica

Por Cezar Wagner

Pensar a educação é um grande desa-

fio, haja visto a contribuição de inúmeros 

e importantes autores nesse campo tão 

complexo. Não obstante, podemos refletir 

sobre, reconhecendo a importância deles 

na seara da educação, mas indo noutra 

direção. Para nós, por exemplo, uma das 

questões cruciais em educação é não sepa-

rar o pensamento da vida instintiva, do 

sentimento e da ação, da vida. Esse é o 

problema que sempre nos guiou, desde 1981, 

em nossa praxis educativa nas escolas, nas 

organizações e nos movimentos sociais.

Vimos com clareza que a integração 

que fizemos das obras de Rolando Toro, Paulo 

Freire e Edgar Morin, deram as condições não 

só epistemológicas, mas ideológicas, éticas, 

teóricas e metodológicas para estabelecer 

uma nova praxis educativa e consolidar o que 

vínhamos fazendo em educação. O primeiro  

autor nos deu o caminho do princípio 

biocêntrico, da inversão epistemológica do 

ato de viver, da pré-reflexividade, da vida 

instintiva, da vivência e da identidade; o 

segundo enfatizou a via da consciência, 

do conhecimento, do diálogo amoroso e 

problematizador, do ato educativo e do 

aprendizado solidário e crítico; e o último nos 

ofereceu outra forma de pensar, a abertura 

a outros saberes, a transdisciplinaridade, o 

pensamento complexo, o reconhecimento 

étnico e a reorganização do pensamento 

do educador. Os três fundamentados no 

amor e na possibilidade de realização 

humana, ainda que por vias diferentes. A 

questão central era entender a educação 

em outra perspectiva e integrar esses três 

importantes autores que embasavam nossa 

praxis educativa. 

Perguntar o que é educação e se estamos 

realmente facilitando processos educativos 

é uma exigência ética, epistemológica e 

metodológica que nos posiciona sempre 

atentos à questão, sem acomodação, sem 

dogma. 

Existem autores que questionam 

a educação instrumental e formativa, 

porém não conseguem sair dos limites do 

antropocentrismo, falta o que chamamos 

“princípio de vida maior”, um horizonte 

mais longínquo para situar a aprendizagem 

e o desenvolvimento humano além de 

suas possibilidades intelectuais, morais 

e culturais. Diferentemente deles, vemos 

Paulo Freire indo mais longe, ampliando 

o conceito e a prática da educação, do 

conhecimento e do humano, quase ultra-

passando o antropocentrismo, mas sem 

conseguí-lo. Em Morin se dá o mesmo. Foi 

na Biodança, criada por Rolando Toro, que 

encontramos essa superação, esse olhar e 

essa prática referenciados em algo maior 

– a vida. A vida não pertence ao homem, 

ao contrário, o homem pertence à vida. 

Aprender nessa perspectiva é voltar-

se para a natureza e a vida instintiva 
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como estrutura-guia da nossa existência 

e da possibilidade de conhecer a partir 

de realidades primárias, pré-reflexivas, 

próprias da natureza e, obviamente do 

humano, invertendo assim a lógica atual e 

antropocêntrica de conhecer centrada na, e 

a partir da razão.

Em Toro há um convite para tomar o 

instinto como referência para as nossas 

vidas e, obviamente, para a educação. 

A limitação de sua obra, nesse caso, 

entretanto, se encontra na não elaboração 

e sistematização de um processo de 

construção do conhecimento, da linguagem, 

do pensar e da consciência. Isto porque 

não era seu objetivo de estudo ao propor 

a Biodança. Se nos outros a limitação 

está em eles não avançarem na direção do 

mundo pré-reflexivo, corporal e instintivo, 

por mais que falassem de curiosidade, 

em Toro se encontra no deixar de lado o 

movimento da consciência como processo 

complexo que requer atenção, seja como 

condição para a epistemologia, seja como 

condição para a ontologia.  

No encontro do mundo pré-refle-

xivo com o mundo reflexivo temos a 

união indissolúvel da ontologia com a 

epistemologia, a possibil idade de uma 

consciência enraizada no animal e todo um 

espaço de aprendizagens e desenvolvimento 

a partir da vida instintiva e da vivência. 

Por isso entendemos que, ao se tomar o 

paradigma biocêntrico de Rolando Toro 

como referência, o que se faz é ampliar e 

aprofundar o espaço da educação humana, 

um espaço enraizado além da cultura, um 

lugar de vivências, aprendizagens com 

sentido e desenvolvimento humano ao 

longo de toda a vida. O ato de educar, 

portanto, como ato de viver, conhecer 

e cultivar a vida e suas possibilidades 

de manifestação e realização afetiva e 

consciente em cada um de nós.  

Isto requer uma profunda transfor-

mação do pensar, do sentir e do atuar, 

uma  verdadeira revolução do corpo e das 

estruturas da consciência e dos valores, 

no sentido de uma consciência complexa e 

amorosa, onde o observador está inserido 

e vinculado na realidade estudada, onde 

sujeito e objeto estão dentro de um só 

processo, que é linear e não-linear, em 

equilíbrio, dissipativo, em permanente devir 

e que, sobretudo, está em consonância com 

a beleza e o mistério do mundo.

Cuidar da educação é cuidar da 

germinação humana, é cuidar do amor. 

Não é um caminho fácil, é preciso sentir o 

coração da natureza e perceber a profunda e 

sutil realidade do desdobramento do mundo 

em diversidade, conexão, complexidade, 

autocriação e transcendência. Entendemos 

a educação desse modo, uma educação 

permanente, biocêntrica, um vínculo de 

diálogo e amor, gerado e sustentado na 

vida. Educar assim é participar inteiro. 

Quem educa é Mestre e este, antes de tudo, 

é a Natureza em nós.
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Olhamos a educação a partir da visão biocêntrica, portanto, uma educação vivencial, 

dialógica, transdisciplinar e transcendente, não antropocêntrica, dominadora, utilitarista, 

disciplinar e específica, baseada no poder de quem a controla. A concebemos amorosa e 

constituída dos direitos fundamentais do ser humano - direito à vida, direitos humanos, 

direitos individuais, direitos sociais e direitos culturais; reconhecendo a inteiridade do 

indivíduo (ecosócio-orgânicopsíquico-espiritual), que tem corpo e é, consciente ou não, 

íntimo do Universo; partindo da potência de vida e da corporeidade vivida, integrando 

o afeto à inteligência, ao pensamento complexo e ao processo de conscientização; 

acontecendo como movimento/dança, vivência biocêntrica, diálogo, ação solidária, 

vinculação (a si, à espécie e à natureza), prática amorosa e com sentido de vida. Uma 

educação que favoreça a expressão da identidade pessoal e do sujeito individual, que 

gere emancipação humana. 
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Por isso nossa atenção para a obra de 

Rolando Toro, criador do Sistema Biodança 

e de todo um corpo de conhecimentos que 

fundamenta a inversão epistemológica, 

isto é, a vivência como ponto de partida 

do florescimento humano; para o legado 

de Paulo Freire, autor de uma importante 

teoria do conhecimento, de uma atitude 

epistemológica e de um método amoroso 

em educação, assim como para a valiosa 

contribuição de Edgar Morin no campo 

da epistemologia da complexidade, 

estudioso da educação e do pensamento 

complexo. Aproximá-los e integrá-los, de 

forma sensível, consistente e operacional, 

por meio de nossos saberes e práticas ao 

longo dos anos nos abriu o caminho para 

fundamentar e dar consistência à proposta 

de educação referenciada na vida – a 

Educação Biocêntrica.

Por sua trajetória histórica, conforme 

a formos construindo, conceituamos a 

Educação Biocêntrica como educação 

para a vida e referenciada no Princípio 

Biocêntrico. Objetiva criar, entender e 

facilitar processos educativos a partir 

da potência de vida, da vivência, da 

corporeidade vivida e do encontro em sua 

forma de vinculação a si mesmo, aos outros 

e à Natureza; busca compreender e facilitar 

a expressão dos potenciais de vida inerentes 

a todo ser humano e a ampliação da 

consciência de si e do mundo, em qualquer 

situação e contexto social, cultural ou 

étnico, entendendo que esses processos 

são complexos e podem ser mediados pela 

integração entre vivência e diálogo.

Vamos esclarecer os cinco pontos 

presentes nessa conceituação: 

a) Processos educativos são 

processos que favorecem, em um espaço 

de interação social, a curiosidade e o 

vínculo, a vivência, a troca de saberes 

e práticas, a apreensão de informações 

e a construção de conhecimentos, 

a construção de sentidos sobre o 

aprendido, a aquisição de habilidades 

e o desenvolvimento do indivíduo 

como ser integral, ético-político, 

comunicativo e coexistente. 

b) Potência de vida, vivência, 

corporeidade vivida e encontro com 

a vida em suas formas de vinculação, 

diz respeito à manifestação e 

fortalecimento do ser vital, pré-

reflexivo, selvagem e abismal, ser de 

potência, concretude, de movimento, 

corpo, emoções e sentimentos que 

revelam uma coerência antiga e uma 

profunda conexão primária em sua 

organicidade e com a espécie e a 

Natureza. 

c) Não somos seres de “falta”, 

mas sim seres de “abundância”, 

com poten-ciais de vida que podem 

aflorar em múltiplas direções e 

intensidades, buscando seu lugar 

na teia da vida. Potenciais que nos 
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contêm possibilidades de crescimento 

e realização como humanos. 

d) Ampliação da consciência 

é a constituição e “complexização” 

da consciência desde sua formação 

primária ou central, própria de várias 

espécies, até uma consciência aberta, 

ampliada e livre em sua capacidade 

de transcendência, bem como em sua 

possibilidade de perceber, registrar, 

processar, sentir, conhecer, recriar e 

nomear o mundo e a si mesma.

e)      A vivência é o núcleo do 

viver e da existência humana, capaz 

de trazer o mundo de fora para dentro, 

na forma de impressões corporais e 

afetivas, e nos levar de dentro para 

fora na forma de presentificação do ser 

e ação. A vivência, quando biocêntrica, 

pressiona por vida, por evolução, 

pressiona por consciência. Isso quer 

dizer que todo esse instante da 

vivência não se esgota aí, transborda, 

vai além e nos impele à consciência, 

ao saber, à comunicação, ao diálogo, 

ao encontro de  consciências.

Sob o olhar biocêntrico, as questões 

chaves para a aprendizagem são: 

a)   O que é importante aprender?

b)   Como aprender?

c)   Qual o sentido desse aprendizado 

e desenvolvimento para a nossa vida? 

Enfatizamos que a Educação Biocên-

trica está voltada para a educação 

do indivíduo como ser de vida, ser de 

abundância, sujeito de direitos, criatura 

e criador, bem como para a construção 

permanente do conhecimento crítico e 

transcendente em todas as instâncias 

da vida social - famílias, grupos, es-

colas, associações, organizações, co-

munidades, aldeias indígenas, vilas qui-

lombolas e movimentos sociais. Isso não 

desconsidera o fato de cada pessoa, em 

qualquer grupo social que se encontre 

vivendo, ser capaz de aprender e de amar 

por vários caminhos e não apenas por um 

só caminho. 

Os conceitos básicos da Educação 

Biocêntrica são: movimento, arte, 

dança e corporeidade vivida; vivência 

biocêntrica; inteligência  afetiva; diálogo, 

problematização e conscientização; 

complexidade e pensamento complexo; 

identidade pessoal e sujeito individual e 

potência de vida. 

O método é vivencial-dialógico-

reflexivo, e as práticas vivenciais mais uti-

lizadas são: círculo de cultura, círculo de 

encontro, comunidade de aprendizagem 

e desenvolvimento, exercícios-facilita-

dores, sessões de Biodança, Arte-Iden-

tidade, meditação, jogos cooperativos, 

visualização criativa, práticas energéticas 

e práticas alimentares, sociais, culturais 

e ecológicas na perspectiva biocêntrica.
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O olhar de Ruth Cavalcante sobre 
Educação Biocêntrica:

O paradigma antropocêntrico sustenta 

a prática educacional atual baseada no 

poder e no controle da classe dominante, 

conservando uma visão dicotomizada e 

fragmentada da realidade.

A visão de educação que trazemos 

hoje, para reflexão, é biocêntrica. Esta 

visão tem como paradigma básico 

o Princípio Biocêntrico no qual toda 

atividade humana está em função da 

vida; segue um modelo interativo, de 

rede, de encontro e de conectividade; 

situa o respeito à vida, não apenas a 

do ser humano, mas de todos os seres 

vivos, como centro e ponto de partida de 

todas as disciplinas e comportamentos 

humanos. Abrange todas as instâncias 

sociais. Procura desenvolver uma postura 

harmoniosa da existência no sentido da 

cooperação e da justiça social.

O Princípio Biocêntrico considera as 

interações e as conexões de todo o sistema 

vivente. Aponta-nos para um estilo de 

sentir, de pensar e de agir inspirado 

nesses sistemas vivos, e possibilita uma 

reaprendizagem das funções originais da 

vida. O ser humano, nesta visão, é um 

ser relacional, cósmico, que tem uma 

qualidade transcendente.

Entendemos que a aprendizagem 

não se dá apenas pelo cognitivo, mas 

também pela percepção, pelo sensorial, 

pela intuição, enfim, pela vivência; que 

a consciência se incorpora ao âmbito da 

emocionalidade e o mundo vivido do 

educando passa a ser o que move a sua 

aprendizagem.

A base epistemológica da Educação 

Biocêntrica se encontra, portanto, no 

Princípio Biocêntrico, o qual favoreceu 

a Rolando Toro dar uma nova conotação 

ao conceito de vivência de Dilthey, mas 

considera também a construção do 

conhecimento crítico a partir do diálogo 

amoroso que fundamenta o pensamento 

de Paulo Freire e agrega o pensamento 

complexo de Edgar Morin, particularmente 

sua visão transdisciplinar da educação. 

Apoiados fundamentalmente nestes três 

teóricos, caminhamos no sentido da 

construção do ser cognoscitivo-afetivo-
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condutual em um mundo histórico-cultu-

ral, tendo portanto, como referência, não 

apenas o intelecto, mas a afetividade, o 

desenvolvimento da percepção e sen-

sação do mundo vivido, o que leva o 

educando a assumir-se como sujeito da 

realidade social.

Propõe-se como uma contribuição 

para a formação de pessoas críticas, cria-

tivas, solidárias, afetivas, éticas e envol-

vidas com o processo de transformação 

pessoal e social. Freire nos aporta a de-

finição dos níveis de consciência mágica, 

ingênua e crítica para entendermos me-

lhor o conceito de ser do mundo (parte 

integrante do mesmo) e ser no mundo 

(ser transformador da realidade); afirma 

que “não existe educação neutra”, nesse 

sentido ela se torna um ato político, no 

qual é preciso levar em consideração não 

apenas as condições epistemológicas, 

mas sua praxis educacional, numa dimen-

são ética e política. 

A metodologia básica da Educação 

Biocêntrica procura facilitar a vivência na 

sua inteireza, grandeza e profundidade, 

no sentido de gerar novas condições de 

aprendizagem, aqui compreendida no 

seu amplo sentido, não se limitando a  

leitura e a escrita. Aprender não apenas 

pelo cognitivo, mas aprender a conectar-

se com nossas emoções e sentimentos, 

saber ouvir a nossa intuição, saber ouvir o 

outro, por meio da “escuta pedagógica”, 

poder captar no diálogo com outro, toda 

a sua existência. Estas são posturas 

essenciais na relação humana. Aprender 

a sentir para, mais facilmente, aprender 

a pensar. Este processo metodológico 

visa estimular uma reflexão consciente e, 

portanto crítica da realidade; estimula o 

potencial criativo e toca principalmente o 

núcleo afetivo das pessoas. 

Neste momento, acontece o desen-

volvimento da Inteligência Afetiva que 

nos impulsiona a preservação e desen-

volvimento de todas as manifestações 

de vida. Considerando todos os tipos de 

inteligência, quer seja cognitiva, emocio-

nal ou múltipla, é a inteligência afetiva que 

está diretamente ligada à conexão com os 

sentimentos que são aprofundados por 

meio dos rituais de vínculos que na nossa 

dita civilização moderna estão sendo 

esquecidos ou mecanizados. 
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A vivência é uma função mediadora para a aprendizagem. Ela tem sentido em si 

mesma, traz a possibilidade de formar uma nova atitude frente ao aprender. Favorece a 

formação de valores, propicia a construção de vínculos intensos, consigo mesmo, com 

o outro e com a totalidade, que geram a base para o desenvolvimento da Inteligência 

Afetiva. Esses vínculos têm muita importância na construção do conhecimento porque 

mexem também com as estruturas cognitivas e aumentam a capacidade de se ouvir, 

ouvir o outro e a realidade, além de nos ajudar a fazer uma leitura mais ampla dessa 

realidade. Resignifica e revaloriza o aprendizado desenvolvendo novas posturas de 

aprender por meio das emoções e sentimentos. Amplia o processo pedagógico para 

um processo de vida, dando um resignificado à aprendizagem para transformar-se a 

si mesmo e ao mundo, e não para estabelecer mecanismos de controle. Acreditamos 

ser esta proposta necessária para uma prática transformadora, compreendendo o ser 

humano numa integração do corpo, emoções/sentimentos, mente e espírito em uma 

profunda conexão com o sistema vivente.

A música, assim como a poesia, a dança, a pintura e outras expressões de 

arte, representam para a Educação Biocêntrica, possibilidades de suscitar vivências 

sumamente complexas e sutis, de grande intensidade e com efeitos transformadores 

na nossa existência. 

A dança, na nossa concepção, é tudo que pulsa, se move, desde o nosso ritmo 

biológico, o ritmo do coração, da respiração, ao impulso de vinculação com a espécie. 

Uma dança orgânica, um movimento integrado que surge das entranhas do ser, um 

movimento vivencial que expressa uma necessidade natural do ser humano. Por meio 

de gestos arquetípicos, estimulados por músicas integradoras, despertamos impulsos 

de conexão afetiva de potência de vida. Neste sentido, a dança é um movimento 

existencial expressivo, e não se limita à dimensão estética. 

Na vivência do prazer existencial, a Educação Biocêntrica formula alternativas no 

plano pedagógico condizentes com o momento histórico que vive hoje a humanidade. 

Pensamos no planeta e no destino da humanidade, como propõe Morin, considerando 

que estamos diante da complexidade da vida que exige novos parâmetros de 

pensamento aliado ao sentimento e a ação. 

 A Educação Biocêntrica, em síntese, é uma proposta pedagógica que busca, por 

meio do movimento-dança e da Vivência Biocêntrica (Toro), do diálogo (Freire) e do 

pensamento complexo (Morin), facilitar um processo educativo voltado para uma vida 

mais saudável, assim como para a construção do conhecimento crítico e integrado com 
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a realidade comprometida com uma postura de solidariedade. Incorpora dimensões 

éticas e dialógicas, em uma visão na qual a pessoa é considerada como um ser inteiro, 

que pensa, sente, se expressa e age em cooperação com os outros. Essa proposta 

pedagógica nos dá poderosas ferramentas afetivas, cognoscitivas e sociais. Desse 

modo, os fatos sócio-históricos, enquanto perspectiva de transformação, podem ser 

vistos de modo integrado. É uma concepção de Educação baseada na vida, na cultura e na 

sociabilidade, sem perder seu caráter próprio de Educação que objetiva aprendizagem 

e desenvolvimento. A educação biocêntrica é uma possibilidade de concretizarmos 

paulatina e profundamente transformações necessárias, na perspectiva de integração 

não só de conhecimentos, mas na reconstrução crítica de valores, e consequentemente 

numa nova atitude saudável na vida. Revendo 

antigos paradigmas, pois nenhuma escolha é 

neutra ou parcial, nós sabemos o que queremos, 

e principalmente, o que não queremos mais.  

Ruth Cavalcante

Falar da Educação Biocêntrica a partir de uma 

prática avaliada e decodificada é possível. Nos 

deixa com a certeza de que estamos construindo 

conhecimentos e saboreando sentimentos. Este 

modo nos impulsiona a seguir testando, criando, 

modificando e interferindo na realidade e no 

presente, sabendo que quando escrevemos, muito da necessidade atual já vai ficando 

com espaços para um novo olhar, um outro jeito de ver e interpretar os fenômenos. 

Este processo contínuo e desafiador vai provocando e possibilitando um dinamismo 

desse encontro, vivência-arte-ciência-poesia.

Estamos sendo, lendo, re-pensando, refletindo e recriando. Vivendo a Educação 

Biocêntrica em graus; aos poucos, desejamos que esse jeito de estar no mundo, mais 

leve e em paz envolva a todos nós.

 
Cássia Regina Xavier de Andrade

Presidente do Conselho de Administração

 Instituto Nordeste Cidadania
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 É uma abordagem de Consultoria Organizacional e Comunitária, desenvolvida 

pelo professor Dr. Cezar Wagner. O material que utilizamos para descrever o método 

de processo, surgiu a partir de apontamentos em sala de aula, durante o curso de 

formação em método de processo, que ele realizou no Banco do Nordeste, no qual  

fizemos parte.

 O Método de Processo é uma síntese desenvolvida a partir de experiências 

realizadas nas comunidades e no mundo organizacional. Fundamenta-se numa 

visão de mundo baseada nas teorias da complexidade. As abordagens utilizadas são 

referenciadas na Educação Biocêntrica, etnografia, antropologia, cultura organi-

zacional e a psicologia comunitária. É um modelo integrado e um método de inser-

ção, o qual se inicia por meio de um trabalho de pesquisa, leitura da realidade, 

observação participante,  desenvolvimento de ações em parceria com a comunidade 

ou com a organização, preparação de líderes para dar continuidade 

e desengajamento progressivo, gerando um modelo de atuação 

conjunta, na qual as pessoas trabalham de mãos dadas, em uma 

perspectiva vivencial – dialógica – reflexiva. 

“Visão complexa 
de mundo, um 

todo tecido com 
todos, uma teia de 
intenções e ações, 

o olhar sistêmico 
e profundo, a ação 

interligada, a  
presença vivida e 
sentida... a vida!”

Cássia Regina
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 Na perspectiva da complexidade, a reali-

dade é um todo complexo; significa que vivemos 

dentro de um holos, e esse holos é interligado 

dentro de uma dinâmica complexa de relações 

e de interações, em uma constante formação e 

retroalimentação de uma rede, que em alguns 

momentos é instável, porque ela não permanece 

sempre da mesma forma. O movimento instável 

tem ondas, fluxos, onde ora está ativo, ora mais 

lento, ora vai estar incerto na perspectiva de 

que não há uma verdade absoluta, e nem há a 

certeza na visão complexa. O fenômeno nos diz 

que as coisas não podem mais serem percebidas 

e compreendidas de um modo estável: “começou 

assim, e eu posso dizer que vai terminar deste 

jeito”. Na visão complexa de mundo, todos estão 

em rede. Mudanças mínimas iniciais, podem mudar 

o fluxo natural das coisas, podem modificar o 

fluxo, alternando ou refazendo a rede, destruindo 

ou criando uma nova forma. Essa instabilidade 

gera um movimento contínuo entre equilíbrio e 

não equilíbrio. 

Há uma transformação constante dentro 

de uma estrutura múltipla, de múltiplos laços. 

Embora não se tenha a consciência, embora 

algumas pessoas não possam ter a dimensão desta 

visão complexa, o fenômeno existe e é construído 

continuamente dentro de um tempo cronológico, 

que vai alternando e criando outras possibilidades 

a toda hora; são vários laços que são alimentados 

uns pelos outros, tornando-se vivo, numa espiral 

evolucionária.
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O Método de Processo é uma abordagem baseada nessa compreensão da 

realidade. Quando falamos sobre realidade complexa, é para dar base a esse modo 

de interagir no meio organizacional ou no meio comunitário, percebendo as pessoas, 

os fenômenos e o processo de uma forma autopoiética, e que envolve todos os seres 

vivos, na capacidade de se autocriar, de se autoproduzir. Na dimensão ontológica e 

autopoiética, criamos e nos  autorecriamos toda hora por meio de valores, de atitudes, 

estilos de vida, jeito de estar e usar os recursos que temos. Dessa forma, tem como 

objetivos a inserção que é diferente de uma intervenção. Quando entramos em uma 

comunidade ou organização, precisamos entrar com a atitude de se inserir. Inserir é 

caminhar juntos, é dar as mãos àquelas pessoas, com o diálogo, com a reflexão e com 

a vivência; é ir sentindo junto com o grupo o que podemos fazer para que a dança 

entre em um ritmo mais harmonioso.

Então, ao escolhermos a inserção em vez de intervenção na perspectiva do 

Método de Processo, é reconhecer  a existência de uma cultura que está posta, forte, 

consciente ou não, mas que existe, e que vamos nos inserindo e saboreando o que 

àquela comunidade ou grupo trazem de crescimento uns para os outros.  

A realidade é interativa, instável, incerta e auto-organizada, desse modo,  não há  

uma necessidade de controle, mera ilusão anteriormente  alimentada.  Tanto os seres, 

como a própria realidade, nessa dimensão da teia, vai se auto-organizando. A vida cria 

respostas para os próprios desafios e situações que o próprio sistema vai dando para 

si e para ela.  

Uma visão de mundo norteadora para que se possa entender que ao entrar em 

uma comunidade ou uma organização, não precisamos ter o controle das coisas, 

mas que as coisas tem uma capacidade de autoparir-se, de auto-criar suas próprias 

respostas, como também de auto-organizar dentro de mudanças, de visões e situações 

mais instáveis. O movimento de vida vai levar para uma nova forma e um novo 

momento mais organizado, e nessa hora não há mais um controle, há um facilitador 

de processos, que atuando nessa dimensão, percebendo a realidade dessa forma, vai 

criando situações  neguentrópicas, situações que não utilizam  energia a mais para que 

o processo evolucionário do sistema vivo seja ascendente e transcendente, aberto a 

um processo de mutações contínuas, de transformações permanentes. 
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Essa abordagem considera a organização como uma estrutura dissipativa, que 

necessita de intercâmbio permanente. Dissipativa na perspectiva da dinamicidade 

que a vida tem, dentro da lógica de um equilíbrio – não equilíbrio – equilíbrio – não 

equilíbrio constante. Entender as situações grupais dentro dessa lógica facilita para 

que se tenha um cuidado maior com as pessoas e com os fenômenos, uma calma de 

saber que as coisas e as situações são efêmeras, naturalmente dinâmicas, naturalmente 

dissipativas. O processo necessário para garantir a identidade de seu sistema, assim 

como a sua evolução10.

Essa estrutura incerta, instável e interativa, dá condições para se entender a 

complexidade da identidade grupal e comunitária de um processo constante de 

evolução. Então, não precisamos mais ter um controle sobre as pessoas, ou sobre o 

que a comunidade vai fazer, mas é preciso que esse facilitador lembre a luz, a força, a 

cultura, no sentido de ser apenas um revelador de algo que está ali; e por ser cultura, 

está tão misturada nas pessoas e no dia a dia, que muitas vezes não é percebido.

O facilitador que chega, tem a vantagem de poder observar e participar, propiciando  

reflexão-consciência às outras pessoas do que ele observa como cultural, tanto na 

dimensão pessoal da identidade, como na dimensão da identidade comunitária. 

O facilitador de método de processo necessita entrar em uma comunidade, olhar 

e participar, compreendendo os fenômenos, as pessoas, o conteúdo já instalado, e 

perceber que tudo está em um processo evolucionário, dando uma especial atenção 

a integração, aos fenômenos de entropia11 , e aos processos da identidade pessoal 

e social. Esse facilitador vai ser um agente de inserção na perspectiva de facilitar 

a alquimia, de transformar a entropia existente em todos os grupos, inclusive no 

processo vital, que é o processo de morte natural e de desgaste do sistema; perceber 

esses elementos entrópicos, e torná-los neguentrópicos. Transformar uma ameaça 

(entropia), em uma oportunidade (neguentropia), negar essa entropia. 

A grande contribuição que um facilitador que utiliza o Método de Processo traz, 

tanto na dimensão de pessoas, como nas memórias de vida, nas rodas de conversa, 

no olhar de compaixão com aquela pessoa, é a busca de transformar o que está 

sendo visto como ameaça, em novas oportunidades de crescimento, de evolução e 

de grande possibilidade de mudança; é transformar os elementos que aparentemente 

são desafiantes, em construtivos para o processo de desenvolvimento.

10  Notas de orientação do Prof. Dr. Cézar Wagner
11  Entropia é uma medida de desordem.
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Quando vivenciamos a Permacultura12 nessa dimensão, percebemos que, por 

exemplo, o sol pode ser considerado um agente entrópico, por secar a floresta, a 

água que bebe-se, ou por não contribuir com o clima favorável para a manutenção da 

alimentação; por outro lado, eu posso transformar o sol em um fornecedor de energia, 

no aquecimento, no gerador de energia para a água, para a irrigação; podemos olhar 

para um mesmo aspecto, para o mesmo elemento, dando um olhar neguentrópico, 

buscando dentro do grupo soluções criativas para se desfazer o processo de entropia. 

Dessa forma, os princípios da Permacultura vão ao encontro da visão de inserção e 

construção do Método de Processo.

Há muitos exemplos de como o facilitador pode interferir em um conflito ou em 

um processo grupal em que aparentemente existe uma desordem. O olhar, a visão 

complexa de mundo, podem dizer que dali pode-se levar o grupo para um novo estágio 

de maturidade, de relacionamento e de diálogo, que antes ele não tinha. Então, 

transforma-se o conflito em uma oportunidade de amadurecimento e crescimento do 

processo grupal.

O Método de Processo também trabalha na potencialização da comunicação, 

aprimoramento da comunicação intra e intergrupal baseada no diálogo, para que 

possamos levar esse grupo ao processo de diálogo, e com ele, caminharmos em uma 

velocidade muito maior para um próximo nível de entendimento e de desenvolvimento 

econômico, social, cultural, emocional e moral daquelas pessoas.

12  A saber mais no capítulo “Desenvolvimento e Integração Comunitária”  

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   50 17/06/2013   09:42:56



Um outro objetivo é a compreensão e 

a facilitação do sistema cultural. No sentido de 

otimizar o processo interno, precisamos compreender para 

facilitar o próximo estágio, logo não dá pra fazer o método de 

processo em um gabinete, em um escritório à distancia. O facilitador 

tem que estar em campo, sentado no chão ou em almofadas, ou nas 

cadeiras em roda, ou nas entrevistas em duplas, em trios, individuais, 

nessa interação com as pessoas para que estas possam propor o que 

elas mesmas precisam.

Pensando na visão de mundo, ela está interferindo no nosso 

estilo e na nossa atitude frente ao grupo. Com esses dois juntos, c o n s e g u i m o s 

sair da dimensão da consultoria para uma abordagem pedagógica, porque assim 

haverá uma relação de aprendizagem e de ensino em uma vivência educativa.

Não vamos dar receitas, não vamos dar dicas ou dizer o que é pra fazer; vamos 

nesse processo pedagógico, refletir para que o próprio grupo traga as suas sugestões 

e suas formas de sair daquelas situações de conflito na qual eles se encontram. Implica 

em uma relação de aprendizagem pelo círculo de cultura, e na convivência que está no 

espaço de integração, no todo social, comunitário ou organizacional. 

A partir desta forma de trabalhar, vamos tocando as pessoas diferentemente, 

mas todas com um nível de aprendizagem, levando-as para uma situação de reflexão, 

buscando principalmente gerar e processar informações, além de facilitar vivências 

biocêntricas no interior do sistema cliente13 (Cezar Wagner). 

13  Notas de orientação do Prof. Dr. Cézar Wagner 
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Vamos processar informações, ou seja, comunicar no sentido de ser um processo 

de ensinar, refletir, vivenciar, ser e decodificar. Com isso nos conscientizamos, 

fazemos o processo de informação circular. Não são os professores falando e os alunos 

obedecendo; são todos em roda, em um círculo; vamos juntos construindo um saber, 

ou construindo uma leitura da realidade, construindo uma solução para uma situação 

desafiadora. E não só a palavra, não só pela palavra, mas ao longo das atividades se 

trabalha todas as dimensões cognitivas, emocionais, sensibilidade e espiritualidade; 

vamos por meio de vivências propor essa forma de sentir as coisas e as pessoas por 

inteiro.

Uma vez em um mutirão realizado em Minas Gerais, um motorista que conduzia 

as pessoas foi convidado a trabalhar junto nessa inserção comunitária para implantar 

o Espaço Nordeste. Ele disse que não entendia, mas adorava que no meio do caos, no 

meio do gesso, do sujo, das tintas, o facilitador veio convidar todos os participantes 

para fazer uma vivência, uma roda, e ali, todos suados e cansados, começaram a 

dançar, a se olhar, a se abraçar, e em meia hora, estavam todos rindo outra vez, com 

toda a disposição para continuar o trabalho de mutirão. 
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 É esse o jeito de entrar e de se inserir, causando essa multiplicidade de 

sentimentos e atuação. Uma hora estamos sentados em um processo de reflexão, do 

conceito que vamos fazer, ou de leitura da realidade do que se tem ali, de mapear forças 

e processos de melhoria; e ora faremos um trabalho braçal com as crianças, pinturas 

com adolescentes, uma reforma de móveis; e naquela mesma sala, naquele mesmo 

espaço, que estão presentes as identidades pessoais, do local e dos facilitadores, 

convidamos para a dança, para o abraço, e depois voltamos para um trabalho mais 

prático.

Em seguida, podemos ter um momento com os órgãos públicos para refletir 

sobre as leis e normas, e logo em seguida podemos realizar um trabalho de gerar uma 

agenda de compromissos, de planejar um ano de trabalho com essas pessoas, sempre 

despertando nelas o seu potencial, mostrando que elas podem. O facilitador não é 

melhor do que os outros; ele é um facilitador de momentos, é um criador de ambiências 

permissivas para o processo de falar, ouvir, sentir, amar, ressignificar, refazer e evoluir. 

Esse é o método de processo na realidade, na prática, como percebemos e vivenciamos.

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   53 17/06/2013   09:42:58



54

Na perspectiva do desenvolvimento organizacional que o Método de Processo 

utiliza, compreendemos que as organizações estão se movendo, de estruturas rígidas 

para estruturas mutáveis, com o entendimento de que não dá mais para fazer gestão ou 

ter um modelo de gestão fechada, rígida; fechar os olhos para a observação contínua 

de que todo dia as coisas estão mudando e interferindo nos produtos, no estilo da 

cultura organizacional ou comunitária. É perceber que os fatores externos interferem 

diretamente ou não, na vida daquela empresa ou comunidade. Dessa forma, ao ficarmos 

com o olho sensível para isso, diminuímos a possibilidade de sofrer as mudanças de 

forma ruim.

As organizações estão mudando de hierarquias para redes; quanto mais complexo 

vamos deixando as relações dentro dessa estrutura organizacional, menos erramos; 

então, em vez de níveis hierárquicos muito variados, vamos criando um ambiente de 

rede, sabendo que vamos nos relacionar em formato de parceria, fornecedor, e em 

formato de colaboradores. Assim, quanto mais complexo eu vou estabelecendo essa 

rede, mais agentes envolvemos, e surgem mais condições para que haja um trabalho de 

ganha-ganha e de otimização, de resiliência.

O INEC tem essa estrutura de rede. Na sua visão organizacional, ele tem um 

conselho de administração, um conselho fiscal, uma presidência e diretorias, porém, 

como trabalha com parcerias, há todo um trabalho e modelo de gestão relacional e 

em rede com seus diversos parceiros. Existem superintendências de um banco que 

coordenam juntos determinada ação; tem os parceiros federais a quem precisamos 

prestar contas, e em compensação ganhamos em contrapartida os recursos para 

trabalhar. Temos uma relação direta com fornecedores, com coordenadores espalhados 

em rede pelos Estados; estes coordenadores, com suas gerências de desenvolvimento 

humano e suas equipes.

Esse formato minimiza o erro e aumenta a quantidade de pessoas que conspiram 

para que isso dê certo. Não tem um rei, um imperador que manda e os outros obedecem, 

mas temos gestores que precisam se legitimar pelo trabalho, pela capacidade de 

relacionamento, de leitura e de flexibilidade nas ações. É o poder distribuído, não 

centralizado, que é um modelo de gestão em rede. 

As organizações estão mudando de aprendizado para a manutenção da organização, 

para uma construção de aprendizagem evolucionária. Não se tem mais a ideia do 

acabado, do aprendido, e há toda uma atitude e uma vivência do vir a ser contínuo. 
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Estamos também mudando do planejamento estratégico anual, para um projeto 
de sistema evolucionário, e aí tem-se vários projetos, vários sistemas que ao longo do 
ano vão evoluindo e se modificando de acordo com as coisas que acontecem, não se 
fechando a porta porque se fez um planejamento para dois anos ou três. A porta fica 
entreaberta para esse olhar evolucionário e contínuo. 

Estamos migrando do esforço para cumprir metas e atingir objetivos, para criar 
uma visão evolucionária de futuro; e aí vem uma reflexão: para que serve o meu 
trabalho? Não é o trabalho pelo trabalho, não é a meta pela meta, mas qual o sentido 
que estamos dando a isso? Porque ele vai causar e modificar o futuro. É a compreensão 
da nossa ação no presente, e o que isso vai transformar em uma visão de futuro que faz 
a diferença e dá significado existencial para os colaboradores e clientes.

É neste momento que convidamos as pessoas para um processo de conscientização 
e compreensão crítica das escolhas pelo trabalho, e isso é um caminho que conseguimos 
em graus.

Há um chamado das próprias pessoas para essa busca de sentido existencial. E 
isso vai dar em que? Vamos chegar aonde com essa nossa meta, com o nosso trabalho 
hoje? Estamos também mudando para somente ver as pessoas servindo aos propósitos 
da organização, para uma forma de relacionamento que encoraja a ajuda e o contato 
mútuo14. Isso também é simples e belo. A capacidade e a mudança de postura do 
modelo de gestão para que não vejam mais as pessoas como recursos, que vão servir 
para os seus propósitos, mas que entrem na pespectiva do desenvolvimento pessoal 
cotínuo. 

Como fazer enquanto facilitador para não manipular, para não usar a pessoa? 
Ao se inserir na comunidade, que tipo de relacionamento estabelecemos para ter 
como objetivo a ajuda e a construção solidária de uma vivência mais amorosa entre 
as pessoas e o planeta? Não estamos mais ocupados em só ganhar dinheiro; as 
pessoas tem sede de afeto, sede de reconhecimento, de fazer amigos, de ter uma 
competência, de saber algo. É esse o novo ser humano que está presente nos grupos 
que necessitamos atender. Não dá mais para olhar na prática este ser como um recurso 
de RH15, naquele olhar da Era Industrial, na qual as pessoas serviam para alcançar 
metas; é necessário entender que ali tem uma pessoa, e que essa pessoa tem desejos, 
vontades, necessidades, e que se não forem atendidas, elas não ficam. É trabalhar 

numa dimensão de Desenvolvimento Humano. 

14  Notas de orientação do Prof. Dr. Cézar Wagner
15  Recursos Humanos
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“Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim,
Continua sempre que você responde sim à sua imaginação.

A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não...”

Maria Bethânia

Antenor Lago Costa
Cassia Regina Xavier de Andrade

A primeira manifestação da arte surge a partir de uma vivência e uma visão de 

totalidade (o todo está na parte e a parte está no todo, “a totalidade é um entrelaça-

mento entre tudo que constitui esta totalidade” (GOIS, 2012)16. Esta consciência era 

parte do caçador da Era Pré-Histórica. Os homens e os animais dispunham de uma 

alma, eram irmãos, eram idênticos, tinham a mesma identidade. Na sua necessidade 

de sobrevivência, a arte era utilizada em seu sentido mágico, materializada por meio 

do desenho e da pintura de imagens realistas dos animais que caçavam, como uma 

forma de aprisionar a alma destes, assim como os xamãs do Vodu fazem hoje em dia.

Ao matar este animal, seu irmão, para sobreviver, refletia como fazer para trans-

formar essa realidade, e utilizava a arte para trazer de volta a vida do animal. Assim, 

seu corpo era pintado com as características do animal que matou, e ao dançar, ani-

mava a alma do animal. Imagens realistas pintadas em paredes de cavernas é outra 

maneira de evidenciar o quanto é sagrado este seu igual.

Na Era Contemporânea, esta consciência de totalidade foi esquecida pelo ho-

mem urbano e do campo, e somente algumas tribos indígenas e aborígenes é que a  

conservam.

Atualmente, a arte tem outras finalidades, outras questões e funções. Algumas 

estão associadas à cultura, expressão, estética, intelecto, filosofia, ao conceito e 

questionamento da necessidade da própria arte. São questões profundas e citadas 

para diferenciação de conceitos do surgimento da arte.

Arte-Identidade: criando e recriando

16  Fruto de uma reunião de Assessoria organizacional, em abril de 2012.
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O que é Arte-Identidade?

[...] entendemos a Arte-Identidade como abordagem expressivo-evolutiva, 
que parte da arte em sua função mediadora da relação indivíduo-mundo, para 
facilitar a expressão do potencial de vida inerente a todo ser humano (GÓIS, 
2011, p.26).

O termo Arte-Identidade é uma expressão criada pelo psicólogo comunitário Cezar 

Wagner17 em 1990, a partir dos trabalhos de criatividade que realizava em Biodança, 

como a “Coragem de Criar” e a “Dança das Máscaras”.

“Esta vivência objetiva ser uma ponte mediado-
ra entre o ser essência e o ser no mundo. É uma 
possibilidade de religação entre nossa nature-
za primitiva e nossos gestos de expressão. A arte 
revela, revela-nos e nesta sinuosa vibração de  
opostos, integramos nossos potenciais, re-educan-
do nosso estilo de viver e de estar. Arte-identidade, 
arte, facilitando o processo de desenvolvimento e  
fortalecimento da identidade pessoal e coletiva.”  

Cássia Regina18

17  Citado no Capítulo “Educação Biocêntrica, uma abordagem de Re-educação do Estilo de Viver”.
18  Presidente do INEC
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O Projeto Arte-Identidade?

“Quem segura o porta-estandarte, 
tem a arte, tem a arte...” 

Gilberto Gil

O Projeto Arte-Identidade no INEC, foi criado em julho de 2008, e seus cursos 

propõem diversificar os produtos artesanais, fortalecendo o desenvolvimento 

sustentável de seus grupos, dos indivíduos e do artesanato da região. O facilitador 

estimula o desenvolvimento dos potenciais criativos, a qualidade artística, a expressão 

pessoal e a preservação da identidade cultural local. Além disso, busca capacitar o 

gerenciamento técnico-financeiro do grupo de artesãos, fortalecendo a identidade 

individual, social, cultural e a autoestima das pessoas.

O projeto Arte-Identidade desenvolve-se a partir de três vertentes que norteiam 

suas ações: “Gerando renda com Cidadania”, “Criando Ambientes de Aprendizagem” 

e “Desafiando o Lixo”. No Instituto Nordeste Cidadania – INEC, as duas primeiras 

vertentes são mais utilizadas em mutirões para criação de Espaços de Leitura e Espaços 

Nordeste19, sendo apoiados pelo Centro Cultural Banco do Nordeste.

19  Projetos desenvolvidos pelo INEC, descritos no capítulo “Arte-Identidade: criando e recriando”, “Espaços de 
leitura como facilitadores no processo de construção da cidadania”  e “Espaços Nordeste”, respectivamente, 
em parceria com o Banco do Nordeste.
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Na vertente “Criando Am-

bientes de Aprendizagem”, a 

restauração de espaços comuni-

tários com arte é feita em forma de 

Mutirão com o objetivo de fortalecer 

o sentimento de pertencimento e 

apropriação do espaço, e gerar víncu-

los nos grupos. Além disso, capacita 

lideranças e referências comunitárias para 

que estes se tornem multiplicadores de arte.

“Certa vez, depois de um mutirão, 
em uma escola pública na periferia de  
Fortaleza, onde foi criado um ambiente de 
aprendizagem, a diretora da Escola nos relatou 
que as adolescentes começaram a vir para aula 
mais arrumadas; gostavam de se pentear. Houve uma 
mudança visível na postura dos alunos frente ao jeito de se 
comportarem na escola. A escola estava diferente, mais 
organizada, charmosa, com cores que influenciam 
diretamente na atitude.“ 

Cássia Regina

Um ambiente com beleza, organizado, 

criativo e construído com a participação de 

muitas mãos e muitos corações, torna-se 

um templo de aprendizagem, um local 

que vibra energia positiva, e por si só 

vai remodelando valores, culturas, 

hábitos e estilos. As paredes falam, 

as plantas preenchem os vazios 

com vida e perfume. Lugares sus-

tentáveis, onde o re-uso, a reci-
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clagem, a reflexão, o repensar e a 

redução de bens vão provocando um 

posicionamento mais consciente.

“Dona Edinete, ao ver sua casa 
colorida, com os móveis restau-

rados, nos olhou e chorou, dizen-
do que nunca tinha visto aquelas 

cores, “era tudo tão marrom” (refe-
rindo-se à taipa que cresceu vendo). O 

cuidado com a mesa, o jeito de arrumar, 
dava uma impressão nostálgica de uma  

criança brincando; o jeito de falar com os  
filhos mudou na hora.” 

Cássia Regina

A vertente “Gerando Renda com Cidadania” consiste no assessoramento 

técnico aos artesãos das comunidades assistidas na perspectiva de for-

necer ferramentas e conhecimentos para aprimorar a produção e a 

comercialização de seus produtos. Tal proposta surge da cres-

cente preocupação em deflagrar processos sustentáveis que 

possibilitem às comunidades concretizar suas ideias por 

meio da criatividade e da habilidade de gerir seus 

processos organizacionais, interpessoais e seus 

recursos financeiros. 

“Hoje estou vendo que é possível 
pintar, sair algo belo. A expec-

tativa é continuar pintando,  
fazendo disso uma terapia, algo  
construtivo.” 

Ana Maria,  

Projeto Renascer
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Neste processo de fortalecimento da identidade e geração de renda, há uma 

lembrança do surgimento da arte para a sobrevivência do homem primitivo como uma 

herança histórica; mesmo tendo o espaço, a relação com a natureza e a sobrenatureza 

bastante distintos. 

Nesse sentido, a arte, antes de tudo, é um processo de recriação; não é um fim 
em si. Não é estática. A arte é possibilidade de ser só e junto. Arte-identidade 
são inseparáveis. Quando se trabalha com arte, está-se favorecendo a identi-
dade. (GÓIS, 2011, p.27).
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Quanto à vertente “Desafiando o Lixo”, a capacitação é potencializada no 

processo criativo, na construção de objetos de arte e artesanato, na preservação e 

cuidado com o meio ambiente. O desafio é evitar o desperdício, estimular a coragem 

de criar das pessoas, reforçar o instinto de cuidado, preservação e conservação da 

vida e do planeta. A capacidade de transformar garrafas de plástico, embalagens de 

papelão em objetos utilitários e decorativos, favorecer o surgimento dos potenciais 

criativos, além de gerar renda para a própria comunidade. 

“Gosto muito da aula, pois me faz muito bem, e com o que aprendi já 
faço em casa com minhas duas filhas, e já vendo alguma coisa”.         

Liduína, catadora de resíduos em vivência pedagógica
 realizada na Escola Irmã Dulce

Surgem algumas questões: será possível acionar o elo perdido e tão distante da 

relação do homem do tempo passado com o homem do tempo atual? A relação do 

homem contemporâneo com a arte tem algum significado relevante, ou só o ajudará 

na sua sobrevivência, na manutenção da vida? Este homem esqueceu sua relação de 

irmandade e sua ligação com a sobrenatureza? 

“Na hora dos alunos levarem para casa sua casinha pintada como 
um bem único, como uma carteira de identidade, que o justifica 
como um ser criativo de um potencial inesgotável, intransferível. 
É ficar satisfeito com esse olhar que nos iguala como seres da  
totalidade.” 

Antenor Lago

Coordenador do Projeto Arte-Identidade

A importância da arte como mediação transformadora é perceptível na formação 

do caráter do ser humano, da sua vinculação consigo, com o outro e com a totalidade. 

No mutirão, quando nos envolvemos com as pessoas das comunidades, somos iguais, 

irmãos com o sentimento de totalidade que fortalece e transporta à origem primordial. 

Observamos que só o “crédito” não torna o nordestino rico, eles vão modificando 

os recursos materiais, mudam de classe, mas o “ser pobre” aparece em suas ações e 

práticas frente á vida cotidiana. O acesso à arte ainda é restrito a poucos, possivelmente 

se a ampliação desse acesso chegasse à humanidade, teríamos menos desequilíbrios 

sociais, uma identidade fortalecida, a vida teria mais valor, o homem poderia tornar-se 

um ser mais integral e integrado.
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O pensamento de Betinho tem uma grande dimensão, pois não alimenta só o 

corpo, mas principalmente o conjunto de necessidades que mantém a dignidade 

e a identidade do ser de forma integral. Esses fatores são importantes para gerar o 

desenvolvimento local que fortalecerá o desenvolvimento geral do país, para que se 

torne uma nação de pessoas conscientes de seu valor e de seu papel na sociedade; 

todos contribuindo para o bem comum. Somos almas em ascensão, em busca de uma 

qualidade de vida melhor, com mais leveza, com mais amor, com mais bondade, com 

mais solidariedade. Essa consciência de solidariedade é um espelho que reflete em nós, 

“Quem tem fome tem pressa”
Betinho

 

Antenor Lago Costa
Carla Weyne Melo de Castro

Carlos Reni Araújo Dino
Cássia Regina Xavier de Andrade

Fábio Porto
Manuela Fonseca Grangeiro

Maria Leneide Soares 

Mutirão, sustentabilidade em ação
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o outro. É o que diz que somos responsáveis por nós e por cada um, pelo sentimento 

profundo de estarmos vivos e com saúde, com vigor, um ser inteiro e presente. Essa é 

uma visão de totalidade, onde o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo está 

interligado, precisando se comunicar para favorecer a vida que mantém o planeta; 

somos todos co-responsáveis por esta manutenção existencial.

O que é participação? Participação é uma palavra cheia de significado e com 

um potencial de alcance comunitário. Mas participar com vontade e querer, envolve 

sentimento coerente com a ação, onde cada um participa do seu jeito, se reconhecendo 

no que está fazendo, se sentindo parte daquele coletivo. 

A participação requer disponibilida-

de, atenção, cuidado e respeito ao traba-

lho de todos, reconhecendo a complemen-

taridade que se estabelece no trabalho de 

cada um, interligado, que resulta no todo. 

Ser parte e fazer parte é participar. É um 

mutirão de mãos, de fazeres, de roda, 

sendo parte da parte, do todo. 

Mas o que é o “mutirão”? Para quê o 

mutirão? Quem faz parte? Onde fazer?

Essas são perguntas para as quais as 

respostas são encontradas na prática, na 

essência do fazer, do participar, do colab-

orar, do descobrir, do criar, do estar junto, 

da parceria, das trocas, das ideias, da cria-

tividade.

“Fazer a parte
Fazer parte

Ser parte
Lado a lado 

Ombro a ombro
Mão a mão

Fazer a roda
Estar na roda
Perceber-se 

na roda”
Fábio Porto
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Mutirão é um termo de origem tupi. No Brasil, é o nome dado às mobilizações 

coletivas para um determinado fim, baseando-se na ajuda mútua prestada gratuita-

mente. Atualmente, por extensão de sentido, pode designar qualquer iniciativa cole-

tiva para a execução de um serviço não remunerado, como um mutirão para a pintura 

da escola do bairro, limpeza de um parque, entre outros.

Crianças, jovens, adultos e quem mais chegar, entram nessa dança criativa de 

encontros afetivos que chamamos de MUTIRÃO; movidos pela curiosidade, interesse 

e expectativa, a coreografia vai se firmando em um só ritmo.

O ritmo do mutirão é inicialmente individual, é um momento de encontro 

com o que sei fazer, o que penso em não saber fazer,  o que sou capaz de fazer. As 

descobertas acontecem por meio da prática, do pegar na tinta, do criar algo funcional 

de um simples pedaço de madeira.

Pouco a pouco essa dança vai tomando ritmo, e daí acontece os encontros de  

ideias, os encontros de parceiros, e surge o desejo de construir coletivamente um  

espaço que é de todos.

A dança se finaliza com um delicioso suspiro, olhares de contentamento, depoi-

mentos de sentimentos e descobertas de si e do grupo. Mesas, cadeiras e estantes, 

todas pintadinhas com cores escolhidas por um e por todos; livros separados e orga-

nizados nas estantes, quadros na parede, belos desenhos feitos por um e por todos, 

e por fim, um espaço de leitura tão sonhado e desejado aparece feito mágica, onde 

a mão, o olhar, o sorriso, a fala e a música serviu como varinha de condão, ou uma 

batuta do maestro que conduziu as melodias durante toda a formação dessa dança 

chamada de MUTIRÃO.

O Instituto Nordeste Cidadania tem em suas bases o mutirão, reconhecendo nes-

ta metodologia uma forma de profunda vinculação e de força coletiva de seus mem-

bros no caminho do saciar o ser humano da fome de alimentos, desenvolvimento so-

ciocultural e desenvolvimento econômico. Entrar em mutirão é fazer parte 

de uma ação participante, de uma construção coletiva, onde desco-

brimos juntos um jeito de fazer no aqui-agora a solução dos desafios 
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encontrados. Trata-se de uma ferramenta de ação do trabalho 

comunitário que possibilita aos participantes entrar em contato 

com sentimento de pertença em um trabalho ou lugar construí-

do. No final, os participantes celebram e festejam a sua obra e  

presença em tudo que foi realizado. 

O mutirão acontece facilitando a implantação do Espaço 

Nordeste20, Espaços de Leitura e Arte-Identidade, envolvendo a 

comunidade local, favorecendo o fortalecimento dos vínculos e 

integração das pessoas envolvidas no processo. Neste processo 

é possível a comunidade expressar e preservar a identidade 

cultural local, estimular potenciais criativos, a expressão pessoal 

e a qualidade artística.

Ressaltamos que esse processo é educativo e que utiliza 

a arte visual para referendar os símbolos e os signos que 

identificam o local onde será implantado. Estas imagens que 

trazem significados que identificam a região, são pintadas ou 

feitas com mosaico nas paredes do prédio como ambientação, 

e principalmente para fixar e registrar a identidade cultural 

local, estimulando o sentimento de pertença, apropriação e 

participação. 

A inserção na comunidade é em forma de convite para 

participar, assegurando que a população se aproprie do 

equipamento que irá usufruir. A força do mutirão está na união 

da equipe de implantação com a comunidade, ambientando 

juntos o lugar que seguramente propiciará o desenvolvimento. 

Este conhecimento é colocado de forma verbal com vivências 

e dinâmicas nas ações durante o mutirão. Uma maneira de 

estimular a expressão e a preservação da identidade cultural 

local, estimular os potenciais criativos, a expressão pessoal e a 

qualidade artística. Durante as vivências, algumas pessoas que 

têm habilidades artísticas são convidadas para ministrar cursos 

de arte no Espaço Nordeste. 

20  Projeto Desenvolvido pelo Instituto Nordeste Cidadania e Banco do Nordeste, 
que integra cultura, negócio e cidadania. Há um capítulo específico sobre o 
tema.
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A concepção metodológica deste trabalho desenvolve-se baseada nos princípios 

da Educação Biocêntrica, Educação Dialógica, Permacultura, Arte-Identidade e 

Método de Processo.

A preparação para o mutirão tem início no mínimo com uma semana de 

antecedência, no planejamento da viagem, na compra de materiais, organização e 

embalagem das ferramentas e materiais. 

Ressaltamos algumas atividades desenvolvidas que favorecem a realização do 

mutirão: acolhida dos colaboradores, vivência de integração e harmonização do espaço, 

acordo afetivo e acordo cronológico de atividades, início das atividades, cuidando de 

todos os ambientes internos e externos. Com esses cuidados promove-se a união do 

grupo, a coordenação, organização, encadeamento do trabalho, disponibilidade e 

disposição dos colaboradores.

“Vivenciamos neste trabalho a missão do Instituto Nordeste 
Cidadania que predomina o espírito de união do grupo para 
solução das dificuldades apresentadas no decorrer do tra-
balho, que com a união e a força do grupo é possível con-
tornar situações, transformando um momento de caos em 
superação e união. Vivemos a reflexão-ação, um diálogo 
profundo e amoroso, o pensamento e o viver da complexi-
dade e a vivência da inteligência afetiva”. 

Reni Dino

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   69 17/06/2013   09:43:05



70

“Nesse movimento, quando menos esperam, a esperança espalha o 
verde pelo chão, derramada de cada mão em mutirão, e o mundo nem 
é mais o mesmo: mudou! 

E a mão passa a ter nova cabeça e novo coração, pois a pessoa tam-
bém mudou com a participação. 

Assim é que, fazendo parte, transforma, pois age, cria, atua, (se) 
reinventa. E nisso, toma parte, assume, posiciona-se, pois está em um 
lugar, e ocupa o lugar, e se reconhece lá. 

E também reconhece, percebe, descobre que este lugar, de que e onde 
participa, tem um canto dentro de si. 

Estou em meu lugar, eu o ocupo! E meu lugar está em mim, ele me 
ocupa! Identifico-me com meu lugar, faço-o, faço-me nele, sou com 
ele – e muitas vezes apesar dele [...] 

Assim, a participação é meio e é fim, é caminho e é chegada, pois ela 
existindo, busca se manter, para sempre acontecer... Por quê? Porque 
é coisa de gente, mas uma coisa feita por gente que faz alguém virar 
gente, um indivíduo virar um sujeito, um sujeito virar uma pessoa, e 
uma pessoa ter um nome, ser vista, sentida, lembrada, reconhecida, 
gostada ou desgostada. 

Por isso é que participar humaniza, ajuda o ser humano a ser humano. 
Ajuda as pessoas em sua humanização, ou seja, em sua jornada que 
cada um de nós tem de nos tornarmos humanos, pois ninguém nasce 
feito,  muito menos humano.” 

Fábio Porto
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Dessa forma, a atividade comunitária liga a comunidade, o trabalho, o sonho, 

a esperança, vindo naturalmente a grande força criadora e transformadora da união 

comunitária.

“Quando fazer mutirão? A qualquer hora que necessite-se de uma 
força coletiva, nem sempre precisa ser voluntário, pode-se ganhar 
pelas horas, mas é feito o convite para que o colaborador doe suas 
metacompetências a serviço de um objetivo único. Pode-se fazer 
mutirão para organizar uma casa, fazer a restauração de uma praça, 
escrever um livro e tantas outras atividades. O segredo é mobilizar, 
envolver as pessoas nesse propósito coletivo, que necessita ter valor 
intrínseco para o grupo. São ações nobres que interferem diretamente 
na alma, na nossa disponibilidade para a vida ficar mais viva.”

“O mutirão tem etapas e uma metodologia que necessita ser seguida 
para que aconteça o milagre, milagre na perspectiva da mudança que 
ocorre. Uma vez o Pe. Rino21, amigo do INEC, falou em seu sermão:  
- ”milagre necessita de mobilização, da vontade e ação de muitas 
pessoas, que trabalhando juntas, conseguem criar  a realidade que 
almejam. Assim fazia Jesus Cristo. Acreditamos mesmo que o milagre 
ocorre sempre que nos determinamos a fazer algo.”” 

“Quando terminamos o mutirão fazemos uma celebração e uma 
avaliação, que envolve um olhar nas estratégias, nos processos e nas 
pessoas. O INEC vivencia o mutirão em muitas de suas atividades, a 
força coletiva faz parte da missão.” 

Cássia Regina

21  O padre e psiquiatra, Rino Bonvini, realiza trabalhos e ações em prol da comunidade do Bom Jardim, por meio 
do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim.
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Espaço Nordeste
Semeando Oportunidades 

O Espaço Nordeste surgiu em 2009, a partir de um sonho alimentado pelo ideal 

de ver uma sociedade mais justa e igualitária, no sentido de oferecer oportunidades 

àqueles que de alguma forma não têm contato ou não são conscientes do ser cidadão 

que habita em cada um. Nessa perspectiva, foi pensado um espaço que pudesse 

agregar cultura, cidadania e negócio. 

No aspecto cultural, oferece à população o acesso, não só ligado a atrações 

culturais, mas também proporciona a oportunidade de vivenciar, conhecer, se apro-

priar de conceitos que precedem os momentos culturais, oportunizando o acesso ao  

conhecimento cultural, para depois despertar os talentos locais e regionais voltados 

para todas as esferas da arte e cultura. Quanto à cidadania, trabalha com a forma-

ção do ser cidadão, onde o reconhecer-se “Ser” é o primeiro passo. Oferece vivências  

diversas de formação, palestras e projetos, abordando inúmeros temas, onde o visi-

tante se perceba partícipe de um processo de construção da sua própria identidade e 

da identidade de seu município. 

No negócio, gera oportunidade de microcrédito rural e urbano, micro e pequenas 

empresas (MPE), vinculado a uma visão de produção integrada e coletiva, de baixo 

custo, proporcionando geração de renda, integrando conceitos de empreendedorismo. 

Essas vertentes contribuem para o desenvolvimento local e regional, inserindo alguns 

municípios no mapa do desenvolvimento. Por isso, para escolher os municípios 

beneficiados com este Programa, leva-se em consideração as dificuldades locais, como 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), média de acesso à educação, ausência ou 

pouco acesso à cultura, potencial para negócios, enfim, uma comunidade em processo 

de desenvolvimento tem possibilidade de sediar um Espaço Nordeste. 

Cássia Regina Xavier de Andrade
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É uma proposta ousada que vem contribuindo para a 

mudança do jeito de ser e de se ver no mundo bancário. 

Este Programa de desenvolvimento acontece com a 

parceria de duas instituições: Instituto Nordeste Cidadania 

- INEC e Banco do Nordeste. A primeira contribui com a 

definição de estratégias, metodologias, coordenação 

compartilhada na implantação e acompanhamento de 

todos os Projetos sociais desenvolvidos nos Espaços 

Nordeste, levando à comunidade um jeito novo de ver e ser 

no mundo, trabalhando fortemente aspectos conceituais 

e de fortalecimento da Cidadania, tendo seu eixo meto-

dológico fundamentado na Educação Biocêntrica. O 

Banco do Nordeste agrega o negócio e a cultura, e financia 

as implantações destes Espaços porque acredita ser um 

espaço de desenvolvimento social, negocial e comunitário. 

O fruto desta parceria, que é o Espaço Nordeste, propõe 

uma forma integrada de trabalhar e fazer desenvolvimento, 

celebrando parcerias locais com articulação comunitária, 

ampliando o apoio às políticas governamentais, e tendo 

como base a inclusão social, cultural e econômica, para 

possibilitar uma melhoria na qualidade de vida, impactando 

positivamente nos indicadores socioeconômicos, além de 

promover a conscientização sobre temas tão relevantes 

como a questão do meio ambiente, alfabetização e inclusão 

bancária, tendo sempre o cidadão como participante, 

substituindo a imagem estanque do cliente bancário por 

ações que convidam as pessoas a participarem ativamente 

do processo de construção coletiva.

Pedro II, no Piauí, foi eleito o município para a 

realização do projeto piloto, pois atendia a alguns critérios 

de seleção, como a quantidade de alunos ativos no 

ensino fundamental e médio, a quantidades de clientes 

do programa de microfinanças do Banco do Nordeste, 

Agroamigo e Crediamigo, MPE, e a presença de um ponto 

de cultura na localidade.
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“Realmente, é importante ressaltar 
que essa união do negócio, da cultura 
e do lado social parte na frente, quan-
do coloca para as comunidades a pos-
sibilidade de acesso ao crédito, mas 
aliado à sua própria cultura, porque 
a gente sabe que no mundo de hoje, 
o que faz você se identificar, faz você 
pertencer à sua aldeia, e aos aspectos 
culturais. Estes espaços vão valorizar 
exatamente as culturas locais, e não 
têm a intenção de trabalhar a cultura 
local somente com as belas artes, 
como algo de entretenimento, mas 
queremos trabalhar a cultura como 
algo que vai fazer com que àquelas 
comunidades se sintam parte daquele 
chão; a nossa intenção é trabalhar 
com artistas que ainda não têm es-
paço, e o que eles querem, é simples-
mente um espaço onde eles possam 
fluir a sua arte.” 

Henilton Menezes, 
Ex-gerente do Ambiente de Gestão da 

Cultura do Banco do Nordeste 

Depois da experiência inicial em Pedro II- PI, foi criado o segundo Espaço Nordeste, 

desta vez em Guaribas, e foi inaugurado com salas de microfinanças (Agroamigo, 

Crediamigo e MPE), Inclusão Digital, Espaço Multiuso, Arte-Identidade, Espaço de 

Leitura e uma praça restaurada para exibição de shows e eventos.

O sucesso destes dois espaços acarretou na assinatura do Termo de Parceria entre 

o Instituto Nordeste Cidadania - INEC e o Banco do Nordeste, para a implantação de 30 

Espaços Nordeste até 2012, com alcance na Região Nordeste e norte de Minas Gerais 

e Espírito Santo.
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“É por esse caminho que trabalhamos durante esta fase inicial, e 
que agora vamos trabalhar para aos poucos expandirmos dentro 
deste conceito de sustentabilidade; porque entendemos que 
esse projeto, juntamente com outros projetos que estão sendo 
desenvolvidos por outras entidades, pelo próprio Ministério da 
Cultura, são realmente um avanço no setor de cultura por todo o 
país.”  

Roberto Smith 
Ex-presidente do Banco do Nordeste

As atividades realizadas fundamentam um trabalho socioeducativo que possibilita 

alternativas de inclusão social e de formação humana e cidadã, utilizando os Espaços 

como meio de realização desse processo de ensino-aprendizagem.

Assim, as ações dos Espaços Nordeste são direcionadas aos cidadãos das comu-

nidades em desenvolvimento da região Nordeste, norte de Minas Gerais e norte 

do Espírito Santo, com ênfase em educadores e educandos, microempreendedores 

urbanos e rurais, líderes comunitários e artistas.
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Educação Biocêntrica: 
Fundamento metodológico utilizado na implantaçăo e acompanhamento: 

A participação social em um processo de construção coletiva é condição intrín-

seca e essencial. É necessário que a sociedade perceba que ela própria é quem cons-

trói a ordem social, e por isso pode definir a ordem desejada para todos. Esse modo 

participativo de cada sociedade se organizar deve ser ação sistemática para o exercício 

da cidadania e da democracia.

A base metodológica que fundamenta o processo de criação dos Espaços Nordeste 

são os princípios da Educação Biocêntrica com elementos do Método de processo, 

Arte-Identidade, Permacultura  e do Mutirão.

A valorização da vida, eixo primordial da Educação Biocêntrica, no caso do Espaço 

Nordeste, potencializa as referências locais das pessoas, trabalha com o saudável, 

com a identidade local, integração, envolvimento progressivo da comunidade, a inte-

ligência afetiva e os vínculos no convívio para  o desenvolvimento dos trabalhos. Utiliza 

a educação dialógica e propõe o desenvolvimento de uma rede solidária de educação 

e cidadania.
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Como diz Cavalcante (2007, p.09-10):

A Educação Biocêntrica é um repensar da Educação que ajuda as pessoas a 
aprender a viver e conviver, tendo como ponto de  partida o respeito à vida 
e a convivência amorosa, e como método, um enfoque reflexivo e vivencial 
na prática pedagógica, em que aprendemos não apenas pelo cognitivo, o 
intelecto, mas também através das emoções, dos sentimentos, das sensações 
e da intuição.

A contribuição do Método de Processo é percebida no modo de inserção 

comunitária. Este modelo de consultoria integrada nos orienta por meio de técnicas 

e vivências, um fazer construído por todos, com uma visão circular, onde acontece a 

troca de saberes de modo contínuo.
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Metodologia de implantação

Uma das abordagens utilizadas na metodologia de implantação é a Arte-Identi-

dade, que trouxe como colaboração para o Espaço Nordeste as diversas expressões 

da arte, e estas são desempenhadas por meio da metodologia do Mutirão e da 

Permacultura, onde se prioriza o reuso, a reciclagem, a consciência crítica para um 

consumo mais sustentável, a reflexão constante de como podemos ambientar e 

mobilizar as pessoas para um convívio mais afetivo e integrado, onde colocamos em 

prática uma política ambiental que valoriza a vida e que propõe um modo de estar 

mais consciente e duradouro no planeta, harmonizado pelo belo. 

“Quando nós mostramos o nosso respeito por outros seres vivos, eles 
respondem com respeito por nós.” 

Araphao

O Mutirão é a junção dessas práticas numa ação coletiva que envolve as equipes 

do INEC, do Banco do Nordeste e da comunidade local, que trabalham de modo intenso 

para a implantação do Espaço Nordeste na comunidade com o uso criativo do que está 

disponível, com despesas reduzidas de investimento imediato, porém, com o cuidado 

de atender com qualidade os valores das instituições coordenadoras.

Nos Espaços Nordeste são desenvolvidas atividades socioculturais para forta-

lecimento da cidadania e preenchimento das lacunas referentes à oferta de bens e 

serviços culturais, e ao mesmo tempo, realização de trabalhos com foco na estru-

turação de diversas cadeias produtivas, visando estruturar e organizar os atores locais. 

É feito também atendimento à microempreendedores que ainda não são clientes dos  

programas de microcrédito produtivo orientado urbano e rural, contribuindo para a 

inclusão bancária.
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Atuação Sociocultural

As atividades e ações sociais são desenvolvidas pelos projetos do INEC, em 

parceria com o Banco do Nordeste, tais como o Arte-Identidade e suas vertentes, 

Espaços de Leitura, Prosseguir, Inclusão Digital e Aprender a Empreender, e demais 

projetos que são relizados dependendo da necessidade local. 

Algumas ações desenvolvidas:

• Capacitação em temas como empreendedorismo e educação profissionalizante;

• Espaço para a manifestação da cultura local e regional;

• Estímulo e difusão do hábito da leitura;

• Divulgação da ciência;

• Promoção da integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o  

 convívio social;

• Promoção da inclusão digital;

• Oficinas para produção de objetos com características da cultura local para  

 geração de trabalho e renda,

• Programas culturais com oferta de eventos nas áreas de música, artes cênicas,  

 artes visuais e literatura, patrocinados pelo Banco do Nordeste;

• Exibição de vídeos educativos.

Atuação Negocial

Com foco no atendimento aos microempreendedores urbanos e rurais, e micro e 

pequenas empresas, os Espaços Nordeste ofertam serviços microfinanceiros a partir de 

parceria do INEC com Banco do Nordeste, dentro da metodologia dos seus Programas 

de Microcrédito Produtivo e Orientado.

O principal objetivo é proporcionar a inclusão bancária e oferecer uma orientação, 

capacitando os microempreendedores para uso efetivo e acompanhamento de seus 

negócios.
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Espaço Nordeste, um olhar na concepção

O Espaço Nordeste é uma estratégia de desenvolvimento local e de atendimento 

integrado, favorecendo a expansão da presença do Banco do Nordeste e do INEC na 

Região Nordeste.

As premissas utilizadas no processo de escolha e implantação das unidades são: 

Rapidez/Agilidade na conclusão do processo de escolha e instalação do prédio, In-

fraestrutura de baixo custo para a reforma e ambientação, importância de articula-

ção de Parcerias locais no apoio à realização da obra, envolvendo cessão e reforma 

de prédios e apoio aos projetos existentes. Sustentabilidade (econômica, social e 

ambiental) e Valorização da identidade local.

Com essa atuação, traz como benefícios concretos a Inclusão social, a geração 

de emprego e renda, a contribuição para estruturação de cadeias produtivas de 

negócios, o fortalecimento da identidade cultural local, a democratização do acesso 

às manifestações artístico-culturais, o apoio à produção, e formação artístico-cultural, 

a melhoria da renda dos beneficiários dos programas sociais, por meio da formação 

para o empreendedorismo com o desenvolvimento pessoal, a sensibilização para o 

cuidado com o meio ambiente, além de promover o melhor atendimento dos clientes, 

aumentar o potencial para novos negócios, o fortalecimento de relações institucionais, 

o aumento da capilaridade, o fortalecimento da imagem institucional com relação às 

instituições parceiras.

Trabalhamos com uma abordagem intitulada Educação Biocêntrica, sua meto-

dologia potencializa expressões da identidade humana, onde prioriza-se a criatividade, 

que diante da concepção do Espaço Nordeste, é de fundamental importância, pois 

neste espaço há todo um estímulo para que as pessoas criem e recriem alternativas, 

tanto na construção do ambiente de aprendizagem, como na postura frente à vida.

O próprio processo de criação dessa idéia se deu na perspectiva da “Coragem 

de Criar”, tema do livro de Rolo May, um teórico que inspira as ações dos Espaços 

Nordeste.
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Trabalhei no Banco do Nordeste antes de vir para o INEC, em um projeto de 

melhoria das agências do banco. Ao chegar ao Instituto Nordeste Cidadania, e entrar 

em contato mais direto com os projetos realizados, vi que havia muita coisa que poderia 

ser ‘misturada’ para ampliar a capacidade das ações, tanto do INEC como do Banco do 

Nordeste. Foi então que eu e Melina22  começamos a pensar em um formato diferente, 

sem poder esquecer as necessidades e exigências do banco, aumentar a capilaridade 

com pontos de atendimentos diferenciados. No processo de concepção, envolvemos 

a parte cultural do banco, e iniciamos uma série de diálogos e reflexões com inúmeras 

pessoas, para viabilizar a criação desta nova forma de pensar o desenvolvimento 

com base no acesso à população de municípios desassistidos pelas linhas de créditos 

convencionais.

Eu me lembro do arquiteto Pepe23 , e agradeço muito a ele, pois seu conhecimen-

to sobre patrimônio público e leis do IPHAN24, facilitou muito o dia a dia em algumas 

localidades. Ele nos acompanhou nessa ideia, que naquele momento ainda não tinha 

nada escrito. Não tínhamos projeto, nenhum modelo, tudo estava em nossas cabeças. 

Então, quando ele começou a nos questionar como seria este modelo, nos ajudou a ir  

desenhando o Projeto, que inicialmente foi pensado para ser executado em uma sala 

com 50 metros, e que passou para edifícios, escolas e prédios com 400 metros. Foi 

então que ele se assustou e falou que não dava para ser um projeto tão grande, pois 

a premissa seria de baixo custo. E as coisas foram progressivamente tomando forma. 

Lembro também de enchê-lo de perguntas, e ele a mim, do tipo: como ia ser? Se seria 

em formato de condomínio? Quantas salas? Enfim. Lembro que no trajeto de carro 

que fiz com Melina para Pedro II-PI, tentávamos responder todos os questionamentos 

dele para conversarmos em seguida. 

Essa lembrança da concepção inicial serve para mostrar às pessoas que uma  

ideia, um sonho, pode ter um longo processo a seguir, mas é fundamental não desistir, 

pois assim, as pessoas certas vão chegando e se agregando. Essa disposição e essa 

humildade de saber que não sabemos tudo é que faz com que nasça um projeto, que 

tenhamos uma perspectiva de integração das coisas. É aí, nesta hora, que “não se tem 

tudo, e que se tem o melhor” (Clarisse Lispector).

22  Gerente do ambiente de  Marketing do Banco do Nodeste. 
23  Capelo, arquiteto e prof. da UFC. 
24  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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O processo de inovação é sempre doloroso na socialização de ideias; há sempre 

“nãos” e “ses”. No nosso caso, houve uma crença que mobilizava as pessoas que foram 

se envolvendo e acreditando nesse sonho, e foi também se estabelecendo uma rela-

ção de confiança fundamental para os encaminhamentos fluírem positivamente.

Philip Kotler, no livro Marketing 3.0 (2010), fala do processo de inovação, reflete 

sobre marketing holístico, no qual saímos de uma visão de empresa de projetos e 

ações (mais mental, mais cognitiva) dominadas pelo lucro, para uma época onde o 

coração mandava; e era como satisfazer o cliente, para agora chegarmos a uma nova 

Era do Marketing, que ele chama de 3.0, a Era da Espiritualidade, a Era dos Valores.

Esse projeto foi criado muito nesta perspectiva: nós tínhamos os valores bem 

definidos, nós queríamos que o mundo fosse melhor, que houvesse desenvolvimento, 

que a Educação Biocêntrica fosse uma mediadora para lembrar as pessoas que é 

necessário respeitar a vida, que a realização precisa ter um olhar sustentável. 

Para nós duas, esses valores eram muito claros, pois tivemos uma formação 

baseada no principio biocêntrico25, e essas ações vinham para dar corpo a esse 

conjunto de princípios e valores. E me alegra ver que os teóricos atuais do mundo 

empresarial estão fundamentando isso, como Kotler, por exemplo, que traz a questão 

das experiências inovadoras que devem estar em sintonia com o espírito, e o espírito 

na direção do valor, de uma ação que não seja mais para um grupo, mas que seja para 

vida, que seja algo que venha fazer o bem. 

25  Principio criado por Rolando Toro Arañeda. 
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O Espaço Nordeste nasceu nesta perspectiva, misturar educação, social, cidadania, 

cultura e negócios, no sentido de atuar com pessoas de baixa renda, para que haja um 

desenvolvimento mais integrado. Quando pensamos dessa forma, há uma ressonância 

social que atrai muita gente para contribuir, para ajudar. Kotler fala que não é mais 

uma pessoa que você agrada, é uma comunidade. 

Hoje se abrem os blogs nas mídias sociais do Espaço Nordeste, e vemos a aceitação 

da comunidade que acredita nesta ideia. Pessoas que querem trabalhar com o INEC, 

pessoas que voluntariamente ofertam sua ideia, seu trabalho, e vem fazer parte da 

ação e dos sonhos, que é de muitos, feito para muitos e vai beneficiar muitos.

É uma estratégia de desenvolvimento que o INEC e banco realizam, e que traz 

essa conotação de satisfação de uma comunidade como um todo, no sentido de ser 

algo que atende não mais só o coração, mas também a mente e o espírito.

Acordar a alma, parte espiritual das pessoas; levar a arte e a cultura para lembrá-

las o que elas já têm, o que elas já foram, o que elas podem ser, o que elas podem 
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reaver. É a cultura fazendo uma liga entre o novo, o velho e atual. Convidando àquelas 

pessoas a dançarem uma dança histórica, onde nela resgatamos os valores. Vivemos 

em uma Era em que é muito importante esse resgate dos valores que vão lembrar 

às pessoas que elas são o processo de humanização, que querem viver. Precisamos 

nos ‘re-humanizar’, e a cultura que trabalhamos nos Espaços Nordeste tem um papel 

fundamental de religar a comunidade à sua origem, à sua história, lembrando que tão 

belo já fomos e podemos ser melhores. A cultura tem esse papel social.

Lembro de nossas ações integradas e tão bem documentadas e percebidas pelo 

Tibico, gestor da cultura e que tanto fez por esse projeto.

Já a educação deve vir como uma mediadora para aprender a ver e a abrir a sala do 

nosso universo subjetivo, onde se ensina a ver, para que o olho não esteja só preparado 

para aquilo que se quer observar, que já se conhece. A educação pode ter esse viés, 

mas não na perspectiva da educação formal, e sim na de uma educação permanente 

que não tem idade, não tem sexo, não tem status, mas que é colocado a serviço das 
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pessoas, para que elas possam ser melhores. Alí há um desejo das instituições de que o 

mundo seja melhor, de que as pessoas sejam melhores, que elas se despertem para ver 

o belo, e quando despertamos para ver o belo, as coisas ficam mais bonitas ao nosso 

redor.

A microfinanças tem também esse direcionamento: o da inovação e da integração. 

Misturar os produtos do Banco de Microfinanças em uma só sala, mas de um jeito 

integrado; formando uma parte da cadeia produtiva do desenvolvimento. Entendendo 

que na medida em que eu educo para a cultura, e por meio da cultura, eu vou também 

abrindo possibilidades para àquelas pessoas poderem trabalhar e ganhar dinheiro 

dentro deste novo cenário. E sem muito alarde ou sem nenhuma imposição, nós vamos 

criando uma ambiência integrada de novos valores sociais e econômicos, à medida que 

se vai oferecendo outros tipos de profissão, outros tipos e modos de se ganhar dinheiro 

para viver, não só o dinheiro pelo dinheiro, mas um dinheiro conectado com a vida, na 

perspectiva de fazer o uso correto, cuidando do verde, de modo mais sustentável.

O formato da construção que se faz é inovador, no sentido de poder utilizar 

alternativas da Permacultura, onde cada vez mais vamos ampliando este olhar para 

dentro dos Espaços Nordeste. Permacultura é uma palavra que traz em si todo um zelo 

e cuidado pelo universo, pelas plantas, pelo planeta terra. Então, vai corroborar com 

a essência biocêntrica que respeita qualquer forma de vida, que é a missão do INEC.

E como vamos fazer para ter todo esse cuidado com a terra? A partir do que a 

própria terra oferece. Como é que vamos tirar da terra sem ferí-la? Tira-se da terra só 

o que ela está me dando, e que pode ser satisfatória para minha vivência no planeta. 

Então, tanto por meio de curso, como por meio de uma construção mais limpa, o 

cuidado com os fornecedores, o cuidado com os materiais utilizados, o cuidado de 

você já ser o próprio exemplo ao criar a ambientação nesta sintonia, naturalmente  

vamos educando as pessoas que estão convivendo e visitando o Espaço.

Estamos ensinando a serem pessoas ecologicamente mais integradas, que podem 

passar pelo planeta de um modo mais inofensivo. A inovação está somente na junção 

das coisas. Nós juntamos o que já existia. Porém, foi o ato de juntar e de integrar, 

que deu a tônica da inovação; no tempo de hoje é preciso integrar para fazer a rede 

funcionar interdependentemente e transdisciplinarmente.
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“Prefiro ser essa metamorfose ambulante” 
Raul Seixas 

Microfinança, Facilitando a Geração de Vida
Helda Kelly dos Santos Pereira

“Para se alcançar uma paz duradoura é preciso que grandes 
faixas da população encontrem maneiras de erradicar a 

pobreza. O microcrédito representa uma dessas maneiras. 
O desenvolvimento a partir das bases também serve para 

fazer avançar a democracia e os direitos humanos.”
Yunus

Nos últimos anos, acompanhamos em algumas regiões brasileiras, principalmente 

no Nordeste, um elevado índice de famílias migrando das classes “D” e “E” para “C”, 

destacando-se entre muitos avanços, a alavancagem econômica da mulher, a redução 

da pobreza e o crescimento do empreendedorismo.

Como é o caso da Dona Isabel, cliente do Crediamigo desde 2005, vítima de paralisia 

infantil e procedente de uma família simples. A D. Isabel teve que começar a trabalhar 

muito cedo. Em 1996, essa mulher batalhadora trabalhava como cobradora de uma 

grande empresa de ônibus de Fortaleza. Com sua visão empreendedora, percebeu 

que os funcionários da empresa, com suas rotinas diárias de trabalho, não tinham 

tempo para comprar cosméticos. Foi então, que com seu espírito empreendedor, 

resolveu investir uma parte do seu salário para vender perfumaria. Tudo parecia estar 

caminhando bem, porém, em um dia de chuva, quando estava a caminho do trabalho, 

a D. Isabel escorregou em plena via pública, o que agravou ainda mais sua situação.

Foram muitas cirurgias, muitos dias de dores, muito sofrimento. Foi quando 

em 2004, ela conseguiu uma prótese, e impulsionada pelo amor de suas filhas e pela 

necessidade de ajudar seu marido que não possui renda fixa,  juntou forças e resolveu 

retornar à sua atividade, pois esta era a única chance de proporcionar melhores dias à 

sua família. 
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Então, em 2005, o Crediamigo ba-

teu em sua porta. Entusiasmada pelos 

benefícios do tão sonhado crédito, juntou 

algumas amigas e formou seu grupo, 

iniciando seu financiamento com R$ 

250,00. 

Motivada pelos amigos, e por ser 

referência por sua história de supe-

ração, em pouco tempo tornou-se lí-der 

comunitária do bairro Bela Vista, iniciando 

em pouco mais de um ano, um projeto de 

construção de novas moradias para os 

menos favorecidos. Hoje, sua atividade é 

um verdadeiro exemplo de sucesso, pois 

todos os dias, esta mulher de coragem 

supera suas dores, e sai bairro a fora 

vendendo seus produtos. 

A história de D. Isabel é inspiradora, 

principalmente para pessoas que sobre-

vivem abaixo da linha da pobreza, em um 

ambiente onde a instabilidade é a regra, 

e a sobrevivência é uma luta diária em 

que a pobreza torna-se um ciclo vicioso, 

roubando a esperança de dias melhores, 

pois educação, saúde e nutrição estão fora 

do alcance das crianças que vivem nesses 

ambientes. Assim, várias gerações estão 

fadadas a manter o mesmo tipo de vida. 

Muitos desses indivíduos são eco-

nomicamente ativos. São pessoas que 

ganham a vida trabalhando por conta 

própria, em microempreendimentos, 

ou como empregados informais. Essas 

pessoas produzem e ofertam uma ampla 

variedade de bens e serviços. Segundo o 
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economista Yunus26, a pobreza não é algo natural, tampouco criada pelos pobres. Para 

o economista, quando as pessoas recebem uma oportunidade, sabem direcioná-la 

para seus talentos. 

Apesar de seu dinamismo, senso de negócio e visão empresarial, esses micro-

empreendedores perdem oportunidades de crescer com segurança, principalmente 

porque não têm acesso a serviços financeiros adequados e de baixas taxas de juros. 

Ressentem-se não apenas da escassez do crédito, mas também de outros serviços 

como poupança e seguro. 

Para tentar sanar problemas emer-genciais ou tentar quebrar o círculo vicioso 

da pobreza, eles são obrigados a recorrer às fontes de recursos alternativos, como 

empréstimos de familiares, de amigos ou de agiotas, com um alto custo.

Para atender a essa classe da população, surgiu em diversos países, a indústria de 

microfinanças, com foco na oferta de serviços especializados para pessoas de baixa 

renda, tornando essa metodologia, centrada em um crédito produtivo e orientado, 

adequado ao ciclo do negócios, com ausência de garantias reais. O importante papel 

26  Frase dita pelo Econmista Yunus em evento reali-zado pela Editora Abril, com apoio do Planeta Sustentável, 
no dia 25 de agosto de 2008.
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do agente de crédito demonstrou que a maioria dos pobres, geralmente excluídos do 

sistema

financeiro formal, podem de fato representar um nicho de mercado rentável para 

serviços bancários, com benefícios para a sociedade, incentivando os partícipes das 

classes econômicas mais baixas a terem condições de almejar um futuro com mais 

qualidade de vida. 

A paz duradoura só poderá ser alcançada se grandes grupos populacionais 
encontrarem meios de se livrar da pobreza. O microcrédito é um desses 
meios. O desenvolvimento da base da pirâmide também ajuda a promover a 
democracia e os direitos humanos (MJOS apud KOTLER, 2010, p. 157).

 Neste sentido, vemos que atualmente o microcrédito é responsável por um 

investimento de bilhões nas classes menos favorecidas, e vem contribuindo para o 

aumento cada vez maior deste índice migratório das classes “D” e “E” para “C”, o 

que imediatamente leva a uma melhoria na economia da região, pois os créditos são 

investidos e reinvestidos constantemente, além do acesso ao crédito proporcionar a 

inclusão produtiva e a educação. 

Segundo Barone (2002, p. 11):

Microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos 
empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema financeiro 
tradicional, principalmente por não terem como oferecer garantias reais. É um 
crédito destinado à produção (capital de giro e investimento), concedido com o 
uso de metodologia específica. 

De acordo com Alves e Soares (2004, p. 11). 

Microfinanças é a prestação de serviços financeiros, adequados e sustentáveis 
para a população de baixa renda, tradicionalmente excluída do sistema financeiro 
tradicional, mediante utilização de produtos e processos de gestão diferenciados.

O grande marco que desenvolveu, difundiu e serviu de modelo para popularizar 

o microcrédito, foi a experiência iniciada em 1976, em Bangladesh, pelo professor 

Muhamad Yunus. Observando que os pequenos empreendedores das aldeias próximas 

à universidade onde lecionava eram reféns dos agiotas, pagando juros extorsivos, e 

mesmo assim, pagando corretamente, o professor Yunus começou a emprestar a essas 

pessoas pequenas quantias com recursos pessoais. 

Com o passar do tempo, obteve ajuda de bancos e instituições privadas, criando 

em 1978, o Grameen Bank e o modelo atual de microcrédito, que atualmente pode 

ser definido como sistema de crédito diretamente relacionado ao combate à pobreza, 
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por meio de financiamento aos microprodutores, via grupos solidários, que prestam 

garantia mútua, dispensando a garantia tradicional dos bancos (BARONE et al, 2002).

A experiência do Grameen gerou a revolução do microcrédito no mundo, existindo 

hoje programas similares em sessenta países, inclusive alguns considerados ricos, 

como o Canadá, a França e os Estados Unidos.

Por iniciativa e com assistência técnica da ONG Accion Internacional, na época 

AITEC, e com a participação de entidades empresariais e bancos locais, em 1973, 

foi criada em Recife e Salvador, a União Nordestina de Assistência a Pequenas 

Organizações, conhecida como programa UNO (BARONE et al, 2002). 

Nas últimas décadas, a realidade brasileira vem registrando uma tendência de 

redução dos postos de trabalho e aumento da informalidade da mão-de-obra. Esse 

quadro não é recente, mas vem crescendo bastante. Como resposta, já nos anos de 

1980, inicia-se no Brasil um movimento para reverter o quadro. Trata-se de ONG e 

alguns poucos bancos comerciais que pretendem ofertar empréstimos à população 

microempreendedora de baixa renda, para apoio às atividades produtivas ou não. 

Aí está o início da implementação do microcrédito no país, uma iniciativa que vem 

mobilizando diversas organizações e instituições de todo o mundo para reverter o 

processo de pobreza e inserir essa população no mercado produtivo e consumidor. 

Rocha (2001) assinala que a exclusão social presente no sistema financeiro é 

notória no Brasil, onde cerca de 75% da população não pode ter acesso ao sistema 

bancário, índice que se eleva para 85%, quando se adicionam àqueles que somente 

têm acesso a contas de poupança, sem direito a cheque.

Pode-se dizer que, enquanto o sistema de crédito tradicional está calcado 

na agência bancária, com normas e procedimentos de crédito, o microcrédito está 

baseado no Agente de Crédito e na sua capacidade de avaliação do cliente. 

O microcrédito democratiza o acesso ao crédito, do qual grande parte dos 

brasileiros estão excluídos, além de gerar trabalho e renda para as famílias na linha 

da pobreza e favorecer alternativas de ocupação e aumento da produtividade. O 

impacto social do microcrédito resulta em melhores condições de saúde, habitação e 

alimentação.  

O microcrédito é uma resposta e um desafio para enfrentar a realidade nacional, e 

uma medida prática e eficaz para a melhoria das condições sociais, sem assistencialismo 

ou dependência exclusiva de subsídios públicos. 
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A concessão de crédito à população pobre ou muito pobre, de forma sistemati-

zada, inclui alguns procedimentos que não são adotados pelo sistema de crédito 

tradicional.

O papel das Microfinanças vai além do acesso ao crédito, pois como este é 

produtivo e orientado, tem uma função social maior; o banco é que vai até a casa de 

seus clientes e conversa com eles sobre suas necessidades. É oferecida uma orientação 

educativa sobre o planejamento do negócio, com assessoria e orientação empresarial, 

e fornecido dicas de gestão voltadas para o desenvolvimento do empreendimento, 

proporcionando aprendizado às populações de baixa renda, de modo a fortalecer e a 

ampliar suas atividades, aumentar suas fontes de renda e melhorar a qualidade de vida 

das famílias. 

O microcrédito é um respeitável meio de diminuição à pobreza com potencialidade 

de redução das desigualdades sociais e incitação ao desenvolvimento econômico, 

podendo ser também um poderoso instrumento de auto-capacitação, dando a essas 

pessoas, especialmente mulheres (por focarem o desenvolvimento da família), a 

oportunidade de se tornarem agentes econômicos de mudanças.
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Por meio do crédito produtivo 

e orientado, as pessoas de baixa 

renda estão sendo proporcionadas 

a uma melhor qualidade de vida, 

pois por meio da atividade geradora 

de renda, o empreendedor poderá 

incluir seus filhos em escolas estru-

turadas, fornecer a possibilidade 

de frequentar melhores lugares, 

oferecer aos familiares opções de 

lazer, participar mais ativamente 

de manifestações culturais, entre 

outros, o que nos leva a ter uma ótima 

perspectiva nas gerações futuras. 

“A prática da colaboração solidária (consumo, comércio, produção e crédito 
solidário) possibilita construir uma nova sociedade, mais justa e ecologi-
camente equilibrada, gera postos de trabalho e distribuição de renda, 
constituindo-se uma alternativa viável para assegurar o bem-viver do 
conjunto das sociedades.” 

Euclides André Mance

Sem dúvida, o microcrédito 

vem contribuindo bastante para 

o crescimento das regiões onde 

atua e demonstra que muito 

já foi feito em busca da er-

radicação da pobreza, e muito 

ainda precisa percorrer.
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Crediamigo, amigo da gente 

“Impossível não é um fato 
É uma opinião. 

Impossível não é uma declaração, 
É um DESAFIO. 

Impossível é hipotético. 
Impossível é TEMPORÁRIO. 

Um milhão de clientes? EU ACREDITO! 
EU SOU DO CREDIAMIGO.”

Assessores Crediamigo

O Crediamigo é o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado do Banco 

do Nordeste do Brasil S/A, operacionalizado pelo Instituto Nordeste Cidadania, 

que tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito à milhares de empreendedores 

que desenvolvem atividades relacionadas à produção, à comercialização de bens e 

à prestação de serviços. Criado em 1998, o Crediamigo fez do Banco do Nordeste o 

primeiro banco público do Brasil a ter um modelo de atuação voltado exclusivamente 

ao microcrédito.

Desde 2003, o Banco do Nordeste mantém parceria com o INEC com as premissas 

do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) do Governo 

Federal. O atendimento ao cliente é personalizado, com a presença de Assessores 

de Crédito no próprio local de atividade do cliente. Além disso, é realizado visitas de 

acompanhamento aos clientes, que tem por objetivo a verificação da regularidade da 

atividade produtiva, da situação financeira do empreendimento e a orientação para a 

gestão do negócio.

São formados grupos solidários no qual todos respondem pelo crédito, sendo 

cada empreendedor avalista do outro. E quem escolhe os componentes do grupo são 

os próprios empreendedores.

“Crediamigo é também inclusão, é meio ambiente, é orientação.” 

Anadete Apolinário 
Área de Microfinanças do Banco do Nordeste
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A metodologia do aval solidário consolidou o Crediamigo como o maior programa 

de microcrédito produtivo orientado do país, garantindo a milhares de empreendedores 

o fortalecimento de sua atividade e a melhoria da qualidade de vida de sua família.

A solidariedade e a participação coletiva está inserida nas relações com os 

clientes externos. Os colaboradores do Instituto Nordeste Cidadania são treinados a 

construirem juntos a realidade que querem, vejam seus pensamentos produzidos em 

círculos de cultura sobre um planejamento participativo:

“Trabalhar nossa criatividade e construir uma relação de confiança nos 
comprometendo com a verdade. E com nossos valores construiremos 
uma sociedade mais justa e igual para todos.” 

Assessores do Crediamigo
Construindo juntos os valores do INEC

“Praticamos a ética: mantendo a igualdade nas relações, tratando os 
outros como gostaria de ser tratado, rompendo barreiras, acreditando 
em seus valores para passar a credibilidade de que o trabalho pode 
levar desenvolvimento para a vida dos clientes.” 

Assessores do Crediamigo 
Círculo de cultura sobre ética 

“Muito orgulho de fazer parte de algo tão grandioso como o crediamigo, 
nós assessores fazemos parte da realização de sonhos e conquistas de 
muitas pessoas que junto a nós procuram desenvolvimento.” 

Assessores do Crediamigo 
Encontro de Coordenadores implantando 

a Campanha “Orgulho de Ser INEC”

“O Crediamigo, antes de mais nada, acredita no potencial dos nossos 
clientes e aposta no crescimento econômico e pessoal de cada um, 
ajudando, assim, a realizar seu sonho!! Quem quer CRESCER precisa vir 
para o CREDIAMIGO!!! Eu tenho orgulho de fazer parte desta família!!” 

Assessores do Crediamigo 
Fórum de Gestão que acontece em todos os Estados do Nordeste
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Agroamigo, concretizando sonhos e 
promovendo o desenvolvimento27 

Lançado em 2005, pelo Banco do Nordeste, o Programa se propõe a melhorar o 

perfil social e econômico do agricultor familiar de mais baixa renda, do Nordeste e norte 

de Minas Gerais, atendendo de forma pioneira no Brasil, à milhares de agricultores e  

agricultoras classificados como Pronaf B, que têm renda de até R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) ao ano.

O Agroamigo está baseado na atuação do Assessor de Microcrédito Rural e na sua 

capacidade de avaliação do cliente, considerando as suas intenções e potencialidades. 

É adotado a metodologia de Microcrédito Produtivo Orientado, que exige o 

relacionamento direto com agricultores de pequenos empreendimentos em sua própria 

comunidade rural, sendo seu atendimento realizado pelos Assessores de Microcrédito, 

que objetivam refletir com os agricultores a sua proposta de crédito.

O Agroamigo é operacionalizado por meio de Termo de Parceria firmado entre 

o Banco do Nordeste e o Instituto Nordeste Cidadania, e coloca à disposição dos 

agricultores e das agricultoras, Assessores de crédito que atuam junto aos clientes.

27  Texto de Cristiane Garcia Barbosa - Gerente do Ambiente de Gerenciamento do PRONAF e Progr de Crédito 
Fundiário do Banco do Nordeste.
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Em seis anos de atuação, o Agroamigo vem se destacando por contar com 

metodologia própria adaptada às condições do meio rural. Sua principal característica 

é o atendimento integral ao cliente nas comunidades pelo Assessor de Microcrédito, 

que não apenas “vende” crédito, mas orienta e acompanha o cliente em todas as 

etapas.

Ao defender valores como o compromisso com o desenvolvimento regional,  

responsabilidade socioambiental, sustentabilidade, transparência, bem como o com-

prometimento com os clientes, colaboradores e parceiros, o Agroamigo ganhou o Prê-

mio de Inovação na Gestão Pública, promovido pelo Governo Federal. O Programa já é 

o maior programa de microcrédito rural do Brasil. 

Entre colaboradores, clientes e parceiros, o Programa soma reconhecimento, 

respeito e credibilidade. A prova disso é o seu crescimento. Ao todo, o Programa atua 

em 1.945 municípios do Nordeste, e norte de Minas Gerais, e conta com mais de 900 

colaboradores e 727,2 mil clientes ativos, além de ter importantes parceiros, como 

o Instituto Nordeste Cidadania, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).
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 “Pra ser do Agroamigo, muitas 
coisas vamos juntar, compro-
metimento e amizade é necessário 
para liderar. Muitos são os desafios 
que temos de superar, disciplina 
e respeito é bom sempre aplicar. 
Ser INEC é isso, ajudar o amigo e o 
Nordeste prosperar.”

Tatiana, Leandro, Ludmila, 
Wesley, Daniel, Heberson, 

Thiago, Francisco, Pedro 
Encontro de Coordenadores, construindo 

em círculo de cultura e poesia

Unidos em prol do mesmo interesse, a equipe 

do Agroamigo e os parceiros têm levado esperança 

e desenvolvimento à milhares de agricultores e 

agricultoras familiares, em diferentes recantos do 

Nordeste, gerando renda, ocupação, inserção econô-

mica e social, diminuição da pobreza no Nordeste, 

assim como a conquista da cidadania.

Com os financiamentos realizados, o Agroamigo 

ajuda seus clientes a aumentar a renda, viabilizando 

uma atividade produtiva no meio rural, antes quase 

inviável. O sucesso do Agroamigo pode ser percebido 

pelos sorrisos nos rostos de quem faz o Programa, 

pelas conquistas, premiações acumuladas e pelos  

depoimentos sinceros de clientes e colaboradores 

que sempre tem recebido. 
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Como exemplo, citamos a fala da produtora 

de sabão e cliente do Agroamigo, Adelice Brito 

de Oliveira:

“Graças à ajuda do Agroamigo, 
passei de quebradeira de coco para 
uma pequena empreendedora; de 
mulher sofredora, para vencedora. 
E sonho tornar-me uma grande 
empresária”.

E esse sentimento se estende também aos 

colaboradores. 

“É muito honroso para todos nós 
que fazemos parte da família 
Agroamigo, vivenciarmos esse ma-
gnífico progresso de um programa 
que transforma sonhos em reali-
dade para milhares de microem-
preendedores rurais, espalhados 
pelo Nordeste e Norte de Minas.” 

Edízio Bahia de Souza 
Gerente de Microfinanças
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Nesses seis anos de trabalho, o Agroamigo já realizou mais de 1,5 milhão de 

operações de crédito e investiu mais de R$ 2,5 bilhões na economia regional. Também 

foram realizadas 74 mil palestras informativas, abertas 100 mil contas para agricultores 

rurais e, de 2005 a 2011, realizados uma média de 30 mil novos financiamentos por 

mês. O Agroamigo finalizou 2011, com a marca de R$ 1 bilhão aplicados em saldo de 

carteira ativa.

“Agroamigo, Amigo do verde, Amigo da terra, amigo de todas as horas, 
Amigo do nordestino, da agricultora e do trabalhador amigo” 

Cássia Regina

Além disso, outro desafio para o Agroamigo é integrar e reforçar as ações 

relacionadas ao Plano Brasil Sem Miséria28 , lançado pelo Governo Dilma, que definiu 

como uma de suas prioridades a erradicação da pobreza no País.

Tudo isso (resultados e desafios) só fortalece o objetivo de integrar, cada vez 

mais, o Nordeste à dinâmica da economia nacional.

“Agroamigo é cuidar da natureza, é incluir o nordestino, é dar condição 
para que ele possa trabalhar. Possa ser. Mesmo a realidade sendo cinza, 
a árvore da vida é verde.” 

Luís Sérgio 
Superintendente do Banco do Nordeste

“Fazer parte desta empresa é uma grande satisfação Sou do agro 
de Catolé do Rocha cidade mais verde do sertão, Instituto Nordeste  
Cidadania. Hoje mora no meu coração.” 

Assessor de Crédito – Agroamigo

“Que maravilha é fazer parte deste grande Programa que contribui di-
retamente para a erradicação da pobreza no Nordeste do Brasil, Para-
béns Agroamigo!” 

Assessor de Crédito - Agroamigo 

28  O Plano Brasil Sem Miséria tem o objetivo de elevar a renda e as condições de bem-estar da população, 
construindo o mapa da pobreza, identificando as famílias extremamente pobres que ainda não são atendidas. 
Estas serão localizadas e incluídas de forma integrada nos mais diversos programas de acordo com as suas 
necessidades. 
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A Solidariedade é um componente da afetividade humana, um sentimento pro-

priamente humano, mas que tem suas raízes no instinto gregário, na necessidade de 

todo ser vivo de cooperar, de viver junto. É uma qualidade de seres éticos, capazes de 

se perceberem como parte da grande teia da Vida, que interliga com seus fios tudo e 

todos.

Nessa sociobiodiversidade, o planeta Terra aparece como um mosaico complexo 
de sistemas ecológicos e sociais, os mais diversos que pela inter-retro-conexão 
de todos com todos, forma o corpo coletivo da humanidade. Cada parte deve ser 
reconhecida em sua identidade e em sua diferença, com a percepção de que é 
parte de um uno e diverso (BOFF, 2005, p. 170).

Solidariedade
Virtude Humana que 
conduz a caminhada
Carla Weyne Melo de Castro
Nágela Araújo Costa 

CássiaRegina Xavier de Andrade 
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Assim, ao estimularmos ações solidárias, projetos cooperativos, temos como 

objetivo não só o produto final: as doações arrecadas, o apoio financeiro, o trabalho 

voluntário, mas também o processo de aprendizagem voltado para o desenvolvimento 

de uma postura de cooperação e o sentimento de solidariedade.

Solidariedade é um dos pilares fundamentais do Instituto Nordeste Cidadania. É 

um princípio básico que orienta suas ações, porém, com maior evidência em algumas 

delas, como a Campanha Natal sem Fome dos Sonhos, a Rede Solidariedade Rolando 

Toro e o Programa Geração da Paz.

A solidariedade é a expressão maior de que o outro é meu irmão/irmã. Ela nos dá 

a real grandeza de nossa capacidade de amar indiferenciadamente o humano. Afastar-

se do ato de voltar-se para o outro é deixar a humanidade à deriva, “salve-se quem 

puder”, é deixar de sentir e compreender, como nos ensinou Rolando Toro, que “o 

paraíso é o irmão”, mesmo distante e diferente de nós.

Por fazer parte do mundo afetivo de cada ser humano, a solidaderiade pode ser 

desenvolvida – e até aprendida – a partir do cultivo dos vínculos, um dos objetivos 

centrais da Educação Biocêntrica, nossa fonte de inspiração teórico-metodológica. 

Por meio do fortalecimento dos vínculos – consigo, com o outro e com a totalidade 

- a Educação Biocêntrica busca desenvolver a Inteligência Afetiva, propiciando uma 

relação dinâmica prazerosa dirigida para o ato de conhecer-se, conhecer o outro, 

conhecer o universo (CAVALCANTE, 2007),

Na mesma direção Toro (apud VECCHIA, 2009, p. 30)

 
A Inteligência afetiva não é um tipo especial de inteligência. Todas as formas de 
inteligência: motora, espacial, mecânica, semântica, social etc, tem uma fonte 
comum: a afetividade. 

“Ontem como hoje é a solidariedade que revela o índice de human-
idade e de cuidado que existe entre os seres humanos. Sem a soli-
dariedade permanecemos no nível dos seres pré-humanos e não ir-
rompemos como plenamente humanos. [...] Importa também estender 
a solidariedade para com as gerações futuras, pois elas também têm 
direito a uma Terra habitável.” 

Leonardo Boff
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Campanha Natal sem fome dos sonhos 

A “Ação da Cidadania Contra a fome, a miséria e pela 

vida”,  idealizada pelo sociólogo Herbert de Souza - Betinho, 

tem desde 1993, a fome como foco de denúncias por meio da 

Campanha Natal sem Fome. 

A mobilização da sociedade civil em revelar a calamida-

de da fome em nosso país, por meio da arrecadação de ali-

mentos, seja em comitês de ação, alcançou espaço na pauta 

das políticas públicas. 

Promovida nacionalmente pela Ação da Cidadania, e 

desenvolvida no Ceará pelo Instituto Nordeste Cidadania, 

Comitê Estadual desde 2003, a Campanha envolve diversos 

parceiros e colaboradores em uma rede de solidariedade e 

cidadania. 

Por compreender que a questão da fome estava em 

pauta na agenda de reflexões políticas em nosso país, a 

Ação da Cidadania, no ano de 2006, muda sua campanha 

mais conhecida, “Natal sem Fome”, para “Natal sem Fome 

dos Sonhos”.  O foco passa a ser a Educação, incentivando a 

arrecadação de brinquedos e livros infanto-juvenis. 

Atualmente, a Campanha Natal sem Fome dos Sonhos 

tem o objetivo de arrecadar livros - destinados a compor 

o acervo de Espaços de Leitura implantados pelo INEC em 

comunidades da zona urbana e rural, dando continuidade 

ao Projeto Leitura e Cidadania - e brinquedos, que são 

distribuídos no Natal para crianças de entidades cadastradas.

Buscando envolver as entidades cadastradas e 

beneficiadas, são realizados encontros reunindo facilitadores 

de espaços de leitura e comunidades, com o objetivo de 

integrar e proporcionar um contato com a linha de ação da 

Campanha. 
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“Em resposta a uma ética da exclusão, estamos todos desafiados a 
praticar uma ética da solidariedade.” 

Betinho

Desde 2010, para aprofundar o caráter pedagógico da Campanha, o INEC passou 

a realizar uma Gincana Cooperativa, que confere o Selo Parceiro Solidário às escolas e 

entidades participantes. O objetivo principal foi motivar e integrar seus participantes, 

proporcionando uma experiência de caráter solidário, essencial para a formação 

pessoal. 

A gincana cooperativa nas escolas funcionou por meio de metas. Para que a meta 

fosse alcançada, bastava que a quantidade de arrecadações fosse igual ou superior 

ao número de alunos matriculados na escola participante. O selo “Parceiro Solidário” 

funcionou como forma de motivar e promover a integração entre os participantes, 

proporcionando uma experiência de caráter solidário, essencial para a formação 

pessoal.

Atualmente, o INEC migra para a construção de brinquedos populares e eco-

sustentáveis.

“Campanhas, gestos, sonhos, 
Brincar, ler, estudar. 

Tudo junto vira o verbo 
cooperar, o ato de superar.” 

Cássia Regina
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“A humanidade não pode libertar-se da violência 
senão por meio da não-violência.” 

Mahatma Gandhi

O Comitê Geração da Paz surgiu a partir do evento Café Mundial com o tema “Por 

uma Cultura de Paz”, proposto pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC), com 

a presença de cerca de 100 (cem) participantes; e da Conferência Internacional “Os 

Sete Saberes necessários a Educação do Presente”, que reuniu mais de 1.000 (mil) 

pessoas, contando com outros parceiros: Centro de Desenvolvimento Humano-CDH, 

Geração da paz, uma parceria de 
muitos coraçőes... 
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Escola Vila, Universidade Estadual do Ceará-UECE e Universidade Federal do Ceará-

UFC. Surgiu da necessidade de sensibilizar a sociedade para a Geração da Paz, para 

que haja uma melhor compreensão sobre o que diz Boff (2005, p. 192-193):

A proposição da vida como o eixo articulador de tudo, poderá criar as condições 
para o surgimento de uma ética do cuidado, da prevenção, da proteção, 
da responsabilidade e da compaixão. Se todos os seres humanos e demais 
seres da natureza tiverem sua vida garantida poder-se-ão liberar energias 
escondidas nos cidadãos e na sociedade que antes, no afã de sobrevivência, 
ficaram reprimidas ou ocultadas. Livres da obsessão de ter sempre vantagem 
e de acumular, os seres humanos poderão dar vazão à sua criatividade e à sua 
capacidade de plasmação do mundo e de si mesmos.

Tem por objetivo mobilizar a sociedade para o compromisso de promover ações 

educativas e sociais voltadas para a valorização da vida e geração da paz. Tivemos 

algumas ações de mobilização junto às Escolas Públicas Estaduais, com uma formação 

para os diretores, em Encontros por região. 

Foram pensadas ações a partir desses Encontros, para uma atuação nas escolas, 

onde pudéssemos contagiar as pessoas com a Geração da Paz, com a revitalização 

das escolas e conscientização do papel de cada um dentro do universo escolar para a 

geração da paz. Para tanto, realizamos uma escuta pedagógica com os pais, alunos, 

professores, colaboradores e direção da escola, que estão sendo encaminhadas 

pelo Comitê geração da Paz. Além disso, mensalmente acontece a “Agenda 22”, que 

é um encontro articulado pelo Comitê para agregar participantes, simpatizantes 

e colaboradores. Este encontro acontece no dia 22 de cada mês. A ideia é que as 

instituições parceiras possam agir na perspectiva da Geração da Paz nos diversos 

ambientes de suas responsabilidades.  

Encontrar pessoas e desfrutar de diferentes modos é vivenciar a paz: meditar, 

dançar, recitar poesias, sonhar, escrever agenda de compromisso, afetar o outro 

com nossos desejos de mansidão e diálogo. Reverenciar os pacifistas e suas virtudes, 

contagiar nossos momentos com ternura e amor, este é o objetivo desse programa. 
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Encontro e aprendo:
Encontro Nordestino de Educação e Cidadania e de Educação Biocêntrica

Nestes Encontros podem-se testar a teoria mediante práticas e ambientes 

próximos à natureza, e oportunidades reflexivas-dialógicas e vivenciais. Assim, seu 

objetivo central é promover um espaço de aprendizagem e desenvolvimento em torno 

de teorias e práticas integradas sobre educação e cidadania, na perspectiva do respeito 

e da valorização da Vida. Acontecem Mesas de Diálogo, Vivências Pe-dagógicas 

Integradas, Vivências Biocêntricas, Vivências Holísticas, apresentações artísticas como 

forma de compartilhar experiências e aprender com a presença de mais educadores e 

facilitadores que sonham com uma educação para a vida e pela vida.

“A Educação Biocêntrica favorece a expressão de nossos 
próprios potenciais, expressão originária do que há de mais 
íntimo em nós mesmos, na essência do sentir-se vivo”. 

Ruth Cavalcante

Nos encontros: Celebramos a colheita, refletimos o novo, dialogamos sobre o 

agora, vivenciamos o instante.
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Rede Solidariedade Rolando Toro

“A lei suprema do universo é 
a da solidariedade e da coo-
peração de todos com todos”. 

Leonardo Boff

É uma articulação internacional em 

prol da Vida, coordenada pelo INEC em 

parceria com a Universidade Biocêntrica. 

Nascida no II Encontro Nordestino de Edu-

cação e Cidadania, e II Encontro Nordestino 

de Educação Biocêntrica, realizado pelas 

duas instituições em Fortaleza, em março 

de 2010, com a participação de quase 600 

pessoas, sua criação foi aprovada por acla-

mação em Assembléia Geral do evento. 

Nuestra tarea no es simplemente ejer-
cer una profesión sino realizar la misi-
ón de inducir un cambio interior de res-
peto y profunda solidaridad humana 
(TORO, 2010) 

Idealizada e criada pelo Prof. Cezar 

Wagner, tem como finalidade fomentar e 

integrar desejos e ações de ajuda humani-

tária no mundo todo, direcionada às comu-

nidades pobres, às populações em situação 

crítica devido às catástrofes naturais e guer-

ras, à proteção da infância, às mulheres víti-

mas de violência e aos idosos abandonados, 

como também ao cuidado e recuperação  

de ambientes naturais, faunas e floras es-

pecíficas.
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“Ao termos a clareza da pos-
sibilidade de integração de 
nossos tantos caminhos de 
encontros e desencontros, de 
vida coexistente e criativa, 
com um potencial solidário, 
sentimos que é possível cons-
truir, fazer florescer, se der-
mos chance a todos nós, uma 
profunda e consistente rede 
de convivência e de ajuda  
humanitária” 

texto de divulgação da  
Rede no site do INEC  
 <www.inec.org.br>

“Eu só peço a Deus, que a dor 
não me seja indiferente, que 
a morte não me encontre um 
dia, solitário sem ter feito o 
que eu queria” 

León Gieco

Consideramos a rede por ser a trama 

do universo, da vida, processo interativo, 

comunicativo, integrado e criativo, capaz 

de auto-organização e transcendência. So-

lidariedade, por ser a condição do humano 

e do amor, o vínculo com o outro/outra, 

nossa radicalização afetiva.
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“A verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em  

troca.” 

Antoine de Saint-Exupéry

O INEC estimula e convida parceiros, clientes, jovens, crianças, colaboradores e to-

dos àqueles que comungam de sua missão, a vivenciar e assumir uma postura solidária 

diante da vida e das diferenças, contribuindo para o crescimento pessoal e comunitário, 

estimulando o desenvolvimento sustentável com alegria, leveza e coerência entre vida 

e trabalho. Assim, como é o jeito de ser INEC, prática e teoria, ação-reflexão, diálogo e 

vivência, apresentamos estes projetos, para que eles possam inspirar pessoas num modo 

de fazer conectando com a vida.
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O Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária é uma ação estratégica e 
articulada de convivência com o semiárido nordestino, que valoriza a identidade individual e 
comunitária por meio do incentivo à organização comunitária, da transformação de lugares, 
do cuidado com as pessoas e com a Natureza. 

É uma forma de contribuir com a melhoria da qualidade de vida das famílias de 
comunidades do semiárido, atuando nas áreas social, cultural, ambiental, econômica, 
educacional e de saúde, à medida que transforma os sonhos e as necessidades apontadas em 
realidade, considerando as especificidades e potencialidades locais e o convívio sustentável 
com o meio ambiente. 

Atualmente, o Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária atua nas 
comunidades de Sussuí, Água Boa e Gereberaba, todas no interior do Ceará.

Mas um Programa com um nome tão grande! O que será mesmo que ele quer dizer? E o 
que se propõe a fazer? 

O que seria “desenvolver”?  

O caroço de manga, quando se desenvolve, vira magnífica e gigante mangueira, podendo 
dar muita sombra e milhares de outros caroços de manga, de onde podem surgir centenas de 
novas grandes mangueiras.

O feto, quando se desenvolve, pode virar uma mulher feita, maior até que a que lhe 
gerou, e também ser mãe.

“Povo marcado, povo feliz”

Selma Ginez Albano
Antenor Lago Costa
Fábio Porto de Oliveira
Carla Weyne Melo de Castro
Cássia Regina Xavier de Andrade

Desenvolvimento e integração das comunidades, 
ajudando a conviver com o semiárido
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Um indivíduo, quan-

do se desenvolve, pode 

se tornar um cidadão, 

um profissional, um su-

jeito, um artista, um pas-

tor, um amigo, um cui-

dador da vida, que o 

permite viver, que brota 

dentro dele.

Um botão de flor 

se desenvolve, pode se 

tornar perfume colorido, 

beleza para o mundo e 

fruto para nutrir a terra, 

as gentes e os bichos.

Um grupo de pes- 

soas quando se desen-

volve, pode virar uma 

comunidade, uma famí-

lia grande e diferente, 

onde cada um tem seu 

canto, sua história e seu 

nome, e quem vive aí, 

sente uma força que vem 

dos laços que tem com 

os outros, com o lugar e 

com o sonhar junto.

Pelo desenvolvimen- 

to, a criança vira jovem, 

que vira adulto, que vira 

velho, que vira memória 

viva.
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Quando se desenvolve, uma insatisfação vira indignação, que vira revolta, que 

pode se tornar reivindicação, que pode virar luta, que pode virar vitória, que traz 

conquista, esperança e fé na força de quem busca.

O sonho, ao se desenvolver, vira objetivo de vida, vira projeto, vira trabalho que 

sustenta quem sonha e faz a gente viver. 

Já o nosso trabalho, quando se desenvolve, transforma a gente e transforma 

nosso mundo, onde a gente trabalha, e também os outros com quem a gente trabalha, 

pois o trabalho move e muda a vida, os outros e a gente. 

O Programa busca o desenvolvimento da comunidade e de seus moradores, 

entendendo que essas são duas faces de um mesmo processo: uma mesma ação – seja 

a restauração de uma casa, seja o cuidado com uma horta – transforma o lugar e os 

moradores daquele lugar. Abrange a dimensão social, econômica, cultural e também 

psicológica e afetiva. 

Para dar conta dessa amplitude, o Programa integra educação, cultura e 

geração de renda, envolvendo seus moradores em uma “conspiração” em favor da 

vida. E também busca a integração participativa da comunidade em seu processo de 

desenvolvimento. Por isso, é um programa de integração!

A integração é característica presente no processo de desenvolvimento. É uma 

palavra muito importante para as ações humanas e processos pedagógicos que se 

orientam pelo princípio biocêntrico. Quando dizemos que uma vivência é integradora 

da identidade, o que queremos na realidade dizer? Logo pensamos que há vivências 

que, por outro lado, não são integradoras, sendo chamadas dissociativas, pois 

fragmentam, fragilizam, enfraquecem, esgarçam a identidade. Portanto, integradoras 

seriam as experiências e vivências que estimulariam a integração da identidade, dando 

mais consistência biológica, ontológica e psicossocial, refinando e melhorando a 

capacidade de sentir-se, perceber-se, (re)conhecer-se, regular-se e vincular-se. É como 

se a identidade ficasse mais em contato, mais próxima, mais íntima e mais conectada 

a si mesma, com as demais identidades e com o cosmos.

Integrar assim, nos remete às ideias de unir, juntar, conectar, vincular, articular, 

entrelaçar, aproximar, entranhar e familiarizar. A transformação dos moradores 

acontece somente por meio de sua participação no ato de transformar a comunidade. 

Por isso, é preciso que eles participem.
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Como assim participar de algo? Fazer a parte, fazer parte, até ser parte do que 

faz, e do lugar onde está. Para fazermos uma roda, precisamos estar ao lado de 

outras pessoas, ombro a ombro, dar as mãos à direita e à esquerda, segurar com 

alguma firmeza, sustentar, sentir que estamos ali, sentir as presenças companheiras, 

compartilhadas. E assim, o fazer a roda começa com o estar ali, disponível, aberto, 

interessado, que transborda em convites e chamados a outros interesses e vontades, 

que aos poucos vai se confundindo com o estar em roda. Fazer a roda, estar em roda, 

perceber-se na roda, integrando, compondo. Sentir-se sendo a roda ou simplesmente 

fazendo parte da roda. 

“Mesmo diante do sol, da fome, da pobreza, quando sorrimos e 
convidamos as pessoas, elas chegam junto e transformam.” 

Cássia Regina

É por isso que utilizamos como metodologia básica de inserção o Mutirão, 

onde juntos construímos e restauramos móveis da escola e das casas, adornos com 

garrafas plásticas; restauramos o reboco, a pintura, a estrutura de madeira, batentes, 

forramentos das casas dos moradores, e fazemos o acompanhamento das casas 

restauradas. Esse fazer é um modo de dialogar e motivar. É a ação correta que refaz o 

crédito, uma falta de esperança por tantas promessas não cumpridas.

Todas as atividades são feitas a partir de uma grande reunião. Relacionamos tudo 

o que temos que fazer, e escrevemos em um papel um acordo de convivência onde 

combinamos o horário de início, da merenda, do almoço, de avaliação e encerramento. 

Dividimo-nos em pequenos grupos, com um coordenador responsável, por exemplo: o 

grupo do reboco, o da pintura, restauração dos móveis, marcenaria, do almoço.

No inicio existe, algumas vezes, certa dificuldade para envolver a comunidade 

nos mutirões, fazê-los entender o benefício que traria para a comunidade se todos 

trabalhassem juntos para o mesmo propósito. Diversos estímulos são feitos, como 

círculos de cultura com temas geradores relacionados ao mutirão, solidariedade, 

conversas com explanação dos propósitos comuns à comunidade, como a construção 

de cisterna para uso da escola.

“Misturar gente com planta , terra com água, ar com fogo, silêncio 
com canto... Dessa mistura nasce a vida...” 

Cássia Regina
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Para Carlos Drummond de Andrade29, 

“Eterno, é tudo aquilo que dura uma 

fração de segundo, mas com tamanha 

intensidade que se petrifica, e nenhuma 

força jamais o resgata”. 

Atividade comunitária, então, na 

comunidade, é mutirão! Cada um tem 

seu jeito de ser e de fazer; seu saber, sua 

sabedoria, sua experiência, sua ciência. 

Lá, cada pessoa tem aquelas coisas pra 

fazer, pra criar, pra desenrolar, junto com 

os outros, em equipe, em frente, sempre 

em frente, aconteça o que acontecer! Pois 

caminham juntos, e caminham pra frente, 

pois é pra lá que a esperança aponta, onde 

o futuro repousa, onde o horizonte chama, 

onde os dias sempre começam, de onde 

vem o amanhã.

Atividade comunitária é fazer, é 

ferramenta na mão, é suor, é braço em 

ação. É também conversa, prosa, gaia-

tice, piada, fazer ora, entendimento das 

coisas, troca de experiências, encontro, 

comunicação. É ouvir e é falar. É ver, 

buscar, entender e respeitar. É refazer 

opinião, bordar com “ponto-de-vista”, se 

abrir do outro, se abrir para o outro, deixar 

o outro entrar em nossa casa, entrar 

na dele, visitação de mundos vividos, 

convivência, diálogo. 

E é assim, entre o portal e a escola, entre 

a cisterna e o açude, que vamos buscando 

 

 29 Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista 
e cronista brasileiro à época do modernismo no 
país. 
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 contribuir para o desenvolvimento local 

integrado, atuando nas dimensões social, 

econômica, saúde, cultural e política da 

comunidade, por meio da implantação e 

desenvolvimento de novas tecnologias 

sustentáveis de baixo custo, com base na 

Educação Biocêntrica e na Permacultura. 

O projeto é conduzido metodologica-

mente pelos eixos teóricos que fundamen-

tam os projetos do INEC, acrescentando 

mais um. Logo são quatro conceitos: 

Princípio Biocêntrico, tendo a vida como 

referência, inspirados nas leis universais 

do seres vivos; o Método de Processo, 

participativo, processual e dialógico; a 

Arte-Identidade, facilitação e transfor-

mação, criação das coisas com arte, res-

peitando a identidade local; os princípios 

da Permacultura, baseada na cooperação 

entre os homens e a natureza, “uma cul-

tura sustentável permanente”, criando 

ambientes sustentáveis como ferramen-

tas de ensino-aprendizagem (paisagismo 

pedagógico). 

O Princípio Biocêntrico é um novo 
paradigma no qual toda atividade 
humana está em função da vida; 
segue um modelo interativo, de rede, 
de encontro e de conectividade; situa 
o respeito à vida como centro e ponto 
de partida de todas as disciplinas e 
comportamentos humanos, e resta-
belece a noção de sacralização da 
vida (TORO, 2001, p.3330).

30 Trecho traduzido para o Português. Retirado da 
coletânea de textos do autor. 
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A Educação Biocêntrica é uma proposta de educação centrada na Vida, voltada 

para aprendizagem em um sentido amplo – aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a conviver, aprender a ser – em diversos campos: escolas, organizações, 

comunidades. Tem como fundamento o Princípio Biocêntrico, e como objetivos 

centrais a construção de uma consciência crítica e a integração da identidade, em uma 

perspectiva social, na busca de um convívio mais ético.

A ação social está ligada diretamente à educação. O processo de busca de mel-
horia da qualidade de vida em uma comunidade é um processo educativo. Nossa 
proposta é superar a educação bancária, do depósito de conhecimento desco-
nectado com a realidade do aluno. Propomos uma relação de troca de conhe-
cimentos, onde seja facilitada a valorização do conhecer a partir do desejo pelo 
conhecimento. Isso significa partir das necessidades e inte-resses da comuni-
dade e de seus integrantes. (GONZALEZ, 2007, p.41).
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As técnicas permaculturais possi-

bilitam que a comunidade se desenvolva 

com os recursos existentes na região, 

atentos ao ciclo de reaproveitamento e 

reuso, visando a melhoria  da qualidade 

de vida de forma sustentável. Mesmo 

sabendo que este ideal é também 

um caminho que vamos percorrendo 

gradualmente, aos poucos, criando uma 

realidade a partir de micropassos.

A Permacultura é um sistema de 
design para a criação de ambientes 
humanos sustentáveis. A palavra em 
si não é somente uma contração das 
palavras permanente e agricultura, 
mas também cultura permanente, 
pois culturas não podem sobreviver 
muito sem uma base agricultural 
sustentável e uma ética do uso da 
terra. [...] Resumidamente, é uma 
filosofia de trabalho com (e não 
contra) a natureza; de observação 
atenta e transferível para o cotidiano, 
em oposto ao trabalho descuidado; e 
de observação de plantas e animais 
em todas as suas funções, em oposto 
ao tratamento desses elementos 
como sistemas de um só produto 
(MOLLISON, ANO, p.).

Destacamos que a metodologia atua 

como instrumento de ensino-aprendiza-

gem, numa abordagem ecopedagógica 

transdisciplinar (processo de educação 

contínuo e vivencial) e como indicador 

de metas (cada processo metodológico 

envolverá a construção de equipamentos e 

ambientes por meio das oficinas e vivências 

pedagógicas). Por meio do planejamento, 

execução e acompanhamento participativo, 

o projeto contribui ativamente para o 

fortalecimento da convivência e desenvol-

vimento comunitário. Nesses termos, a 

metodologia favorece a confluência dos 

movimentos:
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- teórico-vivencial (ensinar e acompanhar a comunidade no aprendizado de novas 

tecnologias sociais e ambientais); 

- operacional (atingir as metas definidas no projeto por meio das oficinas, ou 

seja, cada momento pedagógico deve gerar um “produto”, seja banheiro seco, espiral 

de ervas, cisternas, etc); 

- sustentável (conduzir a comunidade para a continuidade e sustentabilidade das 

ações e tecnologias implantadas, inclusive propiciando a formação de multiplicadores 

do conhecimento). 

“Que lindo saber se sustentar, saber olhar e ver na ameaça toda pos-
sibilidade para recriar. Tirar das entranhas da mãe-terra a seiva da 
vida, devolver à mãe-terra o amor recebido numa dança evolutiva 
de amor e cuidado, acariciar a terra com mãos sábias, de Diegos e  
Fransciscas, pessoas que se encontram e transformam.“

Cássia Regina 

Em Sussuí, foram realizadas muitas ações, as quais citamos algumas: início do 

Projeto Educação Biocêntrica e Permacultura, restauração de 16 casas e móveis, 

instalação de dessalinizador, construção de viveiro de mudas e plantio de mudas 

nativas, construção do parque com brinquedos e espaço de convivência, implantação 

de quintais produtivos nas casas próximas ao açude e a escola, fortalecimento do 

Grupo de Mulheres, por meio da oficina de Retalhos e Bordados Manuais, início do 

processo de implantação do Turismo Rural Comunitário.

Buscando também construir a sustentabilidade econômica dos moradores da 

comunidade de Sussuí, foi desenvolvido um curso do Projeto Arte-Identidade – 

Gerando Renda com Cidadania, cujo objetivo é capacitar tecnicamente os artesãos das 

comunidades assistidas pelo Instituto Nordeste Cidadania, fortalecendo a identidade 

dos mesmos, com a finalidade de aperfeiçoar a produção e comercialização de seus 

produtos. Após o curso, há integração com o microcrédito, podendo os Assessores do 

Crediamigo e Agroamigo divulgar e iniciar os grupos solidários. 
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O curso de “Técnicas Manuais de 

Bordados e de Aproveitamento de Reta-

lhos” teve como objetivo a aprendizagem 

de diversas técnicas de bordado, da 

arte de compor com retalhos, também 

chamada de Patchwork31, bem como a 

criação de um conjunto de produtos para 

cozinha, inspirados numa linguagem que 

integra o universo daquela região, e tam-

bém articulando com a possibilidade de 

aproveitamento das sobras de tecidos.

O fato de colocar as pessoas 

montando peças em pequenos grupos 

visa a partilha das responsabilidades 

em inaugurar esse novo tempo: o de 

saber elaborar uma peça, riscar e bordar, 

escolher as cores combinadas, alinhavar, 

medir as proporções, enfim: costurar! 

O envolvimento com os processos deste 

trabalho exigiu bastante concentração 

de cada um, pois ao mesmo tempo que 

havia a felicidade de ver seu trabalho 

sendo montado,  havia a satisfação por 

esse pioneirismo, em pertencer a um 

grupo que estava montando sua coleção 

inteiramente à mão.

31  A tradução literal de patchwork é “trabalho com 
retalho”. É uma técnica que une tecidos com uma 
infinidade de formatos variados. O patchwork é a 
parte superior ou topo do trabalho, já o trabalho 
completo é o acolchoado, formado pelo topo mais a 
manta acrílica e o tecido fundo, tudo preso por uma 
técnica conhecida como quilting ou acolchoamento.
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Em seis meses, com encontros men-

sais, um grupo de aproximadamente 

15 mulheres aprenderam a bordar e a 

costurar  manualmente,  produzindo 

cerca de 106 peças elaboradas, dentre 

elas: panos de prato, toalhas de mão, 

luvas e pegadores de panela, jogo 

americano e panos decorativos. Parte 

dessa conquista está no esforço destas 

pessoas em querer conquistar um nível 

de beleza, ou “boniteza”, como elas 

dizem, considerando as limitações que o 

manuseio manual impõe. 

“Buscar nas mãos delicadas 
e muitas vezes calejadas  de 
nossas mulheres,  bordado 
de uma teia de relação,  uma 
teia de vida.” 

Cássia Regina 
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Permacultura e educação biocêntrica, um caminho possível 

“Sertão da mulher séria, do homem trabalhador”
Luiz Gonzaga

A Permacultura, proposta prático-filosófica elaborada e sintetizada pelos 

australianos David Holmgren e Bill Mollison32 surge num contexto onde a relação 

entre homem e natureza encontra-se abalada, devido a um desenvolvimento desigual 

e insustentável. Busca trazer de volta todo o acúmulo de conhecimento ancestral, 

onde são valorizadas as culturas de respeito, coletividade, bem estar físico e mental 

e, integrá-lo aos conhecimentos modernos para que as relações sociais, a técnica e o 

trabalho sejam desenvolvidos de um modo harmônico e saudável, onde não havendo o 

desperdício de energia, ocorrerá um desenvolvimento natural sustentável. O trabalho 

segue o modelo holístico que respeita e favorece o ambiente, que ressalta o planejar 

e o agir baseado em princípios éticos, onde este conhecimento aplicado a diferentes 

escalas rege-se ao caminho da sustentabilidade.

“ A Permacultura é simplesmente viver pleno e íntegro, tentando não 
causar impacto, e que este quando aconteça, que seja positivo.“

Paulo Campos

32  Bill Mollison e David Holmgren são considerados os criadores do conceito permacultura.
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A Permacultura como proposta ecossistêmica fornece ferramentas extremamente 

úteis para construção e implementação desse novo paradigma, por nos fornecer ética, 

princípios e métodos de desing (planejamento) necessários para trabalharmos pela 

sustentabilidade da Terra e da comunidade. A Educação Biocêntrica como aliada para 

o desenvolvimento da afetividade, do vínculo e da criatividade, faz-se presente por 

meio da problematização, do diálogo e da vivência em busca do enfoque reflexivo e 

vivencial de uma prática pedagógica pautada no respeito à vida. O semiárido abrange 

uma extensa área do território brasileiro, englobando áreas que vão desde o Nordeste 

do país a meados da região Sudeste. Nele encontramos uma diversidade de fatores que 

junto à ação historicamente predatória do homem, aceleram e agravam o processo de 

desertificação, tais características são a predominância de climas secos, escassez e 

má distribuição das chuvas anuais, solos rasos e pobres em nutrientes, dentre outros. 

Nesta área vive um povo aguerrido, que mesmo às condições adversas, consegue 

mostrar que este ambiente é próspero e abundante. 

O estar em grupo deve ser uma ação prazerosa, onde valores e conhecimentos 

são passados, construídos e ampliados, emoções expostas e vivências compartilhadas. 

Assim as comunidades se constroem e fortalecem os seus vínculos.

A vida ao vivo, o olho no olho, sem intermédio da TV e computadores, faz falta. 

A Permacultura e seus princípios, como proposta educativa, vem para proporcionar o 

ressignificado do estar em grupo. O respeito e a inclusão à diversidade e o entendimento 

de que esta gera equilíbrio, é o grande desafio do momento atual e necessidade para 

as gerações futuras.
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A promoção de atividades como os Círculos de Cultura é uma das formas como 

podemos deixar sementes de desenvolvimento ético e racional da sociedade humana, 

Para tal, os pensamentos que norteiam esse trabalho têm como fundamento a 

Permacultura e a Educação Biocêntrica, que visa o desenvolvimento integral do ser 

humano de forma saudável e colaborativa com o seu meio. 

Sussuí33 é uma comunidade rural situada no sertão central do estado cearense, 

situada no município de Quixadá, e tem como principal fonte de recursos a terra, de 

onde a população extrai uma parcela de sua alimentação por meio da produção da 

agricultura familiar.

Por sua situação geográfica, sofre um intenso processo de desertificação, o qual é a 

cada ano intensificado devido ao uso de técnicas de agricultura não conservacionistas, 

e pelo manejo inadequado de solos e animais.

Devido a fatores como escassez de cobertura vegetal, solos pobres e rasos, 

formação geomorfológica de planície, Sussuí sofre com fortes processos de erosão 

eólica e pluvial, os quais, por sua vez, intensificam mais ainda o processo de 

improdutividade dos solos; estas características fazem com que a produção alimentar 

anual não seja suficiente, sendo preciso o amparo social via órgãos políticos e não 

governamentais.

Neste contexto inserem-se as atividades extensivas do Núcleo de Estudos e 

Práticas Permaculturais do Semiárido (NEPPSA) à comunidade de Sussuí, onde por 

meio de recursos oriundos do CNPq34, o conhecimento pôde transpor barreiras e 

enriquecer aquele lugar. A Permacultura é norteadora das atividades a qual vem  propor 

uma maneira mais saudável de se relacionar com a terra, fortalecendo o espírito de 

pertença ao lugar daquele povoado.

Deram-se início às atividades em Sussuí com a aplicação de uma leitura 

socioambiental, que buscava orientações a respeito de saneamento, exposição do lixo, 

uso de água potável, e demais aspectos da relação entre a população da comunidade 

e a terra, o mesmo foi aplicado a vinte e seis famílias que convivem na comunidade.

33  Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária. 
34  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
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A partir de resultados obtidos com a análise deste levantamento, foi elaborado 

um plano de ações a ser executado, onde cada residência da comunidade teve 

atenção especial para o desenvolvimento destas atividades; as mesmas fundaram-

se na aplicação de técnicas sustentáveis para o melhor aproveitamento da produção 

alimentar e valorização do recurso água. Foram implantados quintais produtivos, 

um viveiro de plantas para produção de mudas florestais, frutíferas e medicinais, um 

sistema de irrigação por gravidade para facilitar o manejo dos cultivos, cisternas para 

captação de água da chuva, além do reflorestamento de áreas degradadas, dentre 

outros.    

Todas as atividades desenvolvidas em Sussuí ocorreram em esquema de mutirão, 

com a sistemática de parcerias e participação solidária. A participação da comunidade 

foi de fundamental importância para que houvesse o processo de transmissão do 

conhecimento, onde houve a troca direta do conhecimento da sabedoria ancestral, 

que surge a partir da vivência e relação entre a terra e pessoas, e o conhecimento 

científico moderno, o qual foi levado a partir de tecnologias sustentáveis. Este processo 

fortalece e fomenta a comunidade que se depara com uma nova forma de se relacionar 

com o seu lugar.

O Projeto Educação Biocêntrica e Permacultura em Sussuí propõe a realização 

de Círculos de Cultura como metodologia de desenvolvimento das atividades que 

acontecem com as crianças (Jardins dos Saberes) , com os jovens (Histórias do Meu 

Lugar) e com as mulheres  (Mulheres Cuidadoras da Terra). 

Essa proposta é fruto da parceria entre INEC e a Maloca Sustentável. Os encontros, 

iniciados em junho de 2011, são facilitados por seis mulheres educadoras, e acontecem 

de forma quinzenal. 

A proposta é convidar as pessoas a pensar e agir de forma sustentável em seu local, 

por meio de um processo dialógico de ação–reflexão–ação. Essa base pedagógica de 

inspiração Freireana revela valores que dizem respeito à relação com o tempo, com 

o espaço, com o entorno, com o outro, com a capacidade de observar e cuidar, diz 

respeito também ao estar em grupo, ouvir o outro, perceber sutilezas da vida humana, 

sua pequenez e grandeza, além de fortalecer os vínculos e a conexão com a vida.
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A história do grupo, contada por suas participantes...
Em Sussuí, o curso começou em janeiro; tinham os encontros com a professora 

Selma35 uma vez por mês, e ficavam se encontrando durante a semana às segundas e 

quintas, “da mei-dia pra tarde”. As primeiras aulas foram dedicadas a aprenderem os 

pontos do bordado; depois passaram a bordar os desenhos (pintos, galinhas, flores) 

e a fazer as aplicações, que são pedacinhos de tecido colados e bordados sobre outro 

tecido, formando desenhos (como as flores feitas de hexágonos). 

No começo, pensavam que não estavam conseguindo cumprir o compromisso 

de fazer as “tarefas” que Selma deixava. Os encontros na semana eram momentos 

divertidos, onde elas podiam conversar, trabalhar e aprender tudo ao mesmo tempo. 

Umas ensinavam para as outras, sempre “com amor, carinho e paciência”, num 

processo colaborativo de aprendizagem,  mas quando necessário, mostravam com 

jeitinho o erro da companheira e estimulavam-na a refazer o trabalho, porque “isso é 

da vida mesmo”, às vezes é preciso voltar atrás.

Quando já estavam um pouco mais seguras na aprendizagem, Selma liberou 

para levarem o material para casa, o que deu outro ritmo aos trabalhos, porque “faz  

 

 

 
35  Facilitadora da Oficina de Arte-Identidade em bordados manuais na comunidade.
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em casa, se tiver um tempim”. O tempo foi passando e aos poucos cada uma foi 

descobrindo o que gostava mais, ou tinha mais facilidade ou sabia fazer melhor. Uma 

tem mais habilidade para desenhar, outra para pintar, outra sabe fazer o ponto bem 

pequenininho e borda lindos perus ricos de detalhes, outra é especialista nas flores 

de retalhos... Foram descobrindo seus potenciais e fortalecendo sua singularidade 

dentro do grupo.

Refletimos com elas sobre o fato de o curso ter sido um espaço de aprendizagem 

não só da técnica do bordado, mas também da convivência, da solidariedade. As 

mulheres concluíram que fazia parte do processo de aprendizagem: aprender a 

colaborar, a mostrar o erro com delicadeza, a contribuir com o desenvolvimento da 

outra, a voltar atrás e recomeçar. Foi também um espaço de convivência familiar – 

com a presença inclusive de mães e filhas, nessa situação colegas de curso – o que é 

bastante característico da realidade de Sussuí: “É tudo uma família só!”.

“É a sua vida que eu quero bordar na minha como se eu fosse o pano e 
você fosse a linha e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bor-
dando ponto a ponto nosso dia a dia.” 

Djavan

As expressões em tom de avaliação mostraram que o curso foi uma experiência 

muito rica e estimulante, deixando-as surpresas com o resultado e com sua própria 

capacidade de fazê-lo.
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“Eu não sabia costurar”, 
“Quando acabar,vou ficar com saudade”, 

“Minha mãe gostou tanto que agora 
quer bordar até as saias dela”, 
“Será que foi nós que fizemos 

mesmo, à mão?”, 
“Aprendeu, não tem como esquecer. 

É pra nós passar para os filhos, 
os netos...”, 

“É um trabalho tão simples, mas tão 
importante.”
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“O sol forte sempre brilha 
A descortinar

A beleza simples, crua 
Desse teu lugar 

Meninos, jovens e velhos 
A se abraçar

Mulheres rindo felizes 
Transformando esse lugar 

Sussuí 
O amor passa por aqui 

Melhor ainda é o amor que temos 
Permanece em quem chegar

Sussuí 
O amor sempre está aqui 

Sonhando juntos, plantando 
e crescendo

Amando sempre o meu lugar 

Sussuí é minha tribo 
Minha força ancestral
Sussuí é brincadeira 

Sussuí é carnaval 
Sussuí é o amor 

Sussuí é o amor em mim
Sussuí felicidade 

Sussuí é estar aqui.“

Cassia Regina e Jofran Fonteles
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Em Água Boa já foram realizados treze projetos, tais como construção de cisterna, 

projeto de reforma da escola, formação de coral infantil, curso de reciclagem de papel, 

plantação de mudas, criação do Grupo de Percussão Ambiental.

Em Gereberaba, o último a ser implantado, já tem sete projetos realizados, os 

quais citamos: oficinas de Arte-Identidade com as crianças, mutirão para a limpeza 

da comunidade, realização da Oficina Desafiando Lixo, participação dos jovens da 

comunidade no Festival de Juventude de Fortaleza e no Encontro Nacional de Grupos 

Agroecológicos - ENGA.

Todas essas realizações somente são possíveis porque esse programa é sus-

tentado por uma rede de parceiros como o Banco do Nordeste, Sodexo, Petrobrás, 

Prefeituras Municipais e muitos outros parceiros que contribuem de diversas maneiras. 

É do olhar generoso e afetivo dessas pessoas que surge o desenvolvimento.

Acreditamos que o maior papel do INEC nestes programas é afetar as pessoas de 

todos os lugares (ajudados e ajudantes). Afetar e despertar o amor que é transformador 

e curador.

Os que podem dar, se alegram com o poder que surge do ato em si; e os ajudados, 

são afetados com a alegria que a fé traz quando tudo vai ficando cinza e quente, 

caindo do céu uma chuva de esperança que torna tudo verdinho novamente. Esse 

movimento ético de dar e receber, transformar, poder viver e desenvolver. É o que nos 

faz continuar.

Inicia-se uma nova fase, estamos participando da realização de uma pós-gradu-

ação com parceria do Banco do Nordeste, Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

Universidade Biocêntrica, Maloca36 e o GAIA-Education37, com o objetivo de formar 

líderes comunitários, preparando-os para o entendimento teórico dessas práticas que 

envolvem a Educação Biocêntrica e a Permacultura, para uma prática na criação de 

uma Ecovila. Dessa experiência, irá ser motivado uma extensão desse trabalho, para 

50 ou mais assentamentos. Dessa forma, iremos ver este programa ser replicado no 

nosso semiárido.

36  Grupo de amigos que, inspirados nos conceitos e práticas da permacultura, têm a missão de trabalhar por 
meio de todos os meios disponíveis, com a utilização de ferramentas tecnológicas, abordagens lúdicas, 
cooperação, fé e coragem, para semear um futuro melhor e contribuir com o florescimento de um novo 
mundo. 

37  Educação Gaia é um curso baseado em um currículo criado pelo consórcio internacional de educadores con-
hecidos como GEESE (Global Educators for Sustainable Earth) que há 11 anos desenvolvem currículos e cursos 
em design e desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis. 
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Círculo de cultura - Jardim dos saberes
O Círculo de Cultura - Jardim dos Saberes consiste em uma metodologia de edu-

cação ecológica na escola que permite sensibilizar e convocar as novas gerações a 

pensarem e agirem de forma sustentável, com atitudes práticas no cotidiano, que 

possibilitem o cuidar da terra, da água, o plantar e a reciclagem, com vivências lúdi-

cas e artísticas. Oportunizar tal aprendizado com as crianças é fundamental para a  

construção de um futuro mais abundante e integrado à natureza.

O projeto propõe ainda a contação de histórias, músicas, jogos e brincadeiras 

que estimulem o despertar do corpo e da expressividade, o pensamento crítico e 

criativo, a resolução de problemas, a tomada de decisões, o aprendizado cooperativo, 

a liderança e a capacidade de comunicação das crianças. Além disso, consiste em 

espaço permanente de criação e de arte, por meio do “Sucateando: Ateliê de Arte e 

Reciclagem”, lugar onde acontecem as vivências pedagógicas com brinquedos. 

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   145 17/06/2013   09:43:37



146

Círculo de cultura - Histórias do meu lugar

Além de fazer parte de um trabalho pedagógico, o Círculo de Cultura “Histórias 

do meu Lugar” resulta em um instrumento de pesquisa e investigação histórica da 

comunidade. As atividades propõem que os jovens investiguem suas casas, “as 

localidades” e o meio ambiente em que vivem com seus familiares e amigos, buscando 

diversos documentos históricos, desde relatos dos moradores mais antigos (história 

oral), passando por reportagens de jornais, certidões, registros domiciliares (história 

escrita), até objetos significativos para a memória da comunidade e das pessoas que 

a fazem (cultura material) e os lugares de memória que contam parte da história 

local. Por meio das atividades, também são produzidos documentos sobre a história 

da comunidade por meio de textos, desenhos, pinturas em tecidos e painéis, vídeos, 

fotografias artesanais e digitais, murais iconográficos e fanzines que buscam refletir e 

deixar um registro sobre as relações dos homens com a natureza e o meio social.

Após um período de sensibilização e preparação das pessoas e conteúdos, 

este projeto visa implantar um museu da roça, promovendo a geração-de-renda e 

desenvolvimento da comunidade por meio do Turismo Rural.

Círculo de cultura – Mulheres cuidadoras da terra

Ressignificar a ética do cuidado, um dos pilares da Permacultura, é a intenção 

desse círculo. Na roda de conversa refletimos as diversas dimensões do “saber cuidar”, 

partindo do cuidado consigo, com o outro, com a comunidade, com o lugar em que 

vivem, com a Terra.

Transpomos os saberes construídos nesse círculo para peças bordadas a mão por 

essas mulheres. Cada linha, cada cor, cada ponto são pensados para materializar os 

diálogos tidos nessas rodas de conversa como se a cada movimento de bordar e cozer 

estivesse sendo firmado um novo passo na construção dessa ética.

Nesse movimento de tecitura e aprendizado se estabeleceu o primeiro grupo de 

mulheres produtoras de artesanato de Sussuí, gerando um meio de complementação 

da renda familiar, vendendo seus produtos no Espaço da Arte, e aos turistas que 

visitam a comunidade.
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A Permacultura e o INEC

A Permacultura, em sua Ética, conclama o respeito à Terra, o respeito às pessoas 

e à partilha justa do excedente. Isso, em outras palavras, representa a missão do INEC, 

que desde 2008, a sua Direção enxerga na Permacultura uma grande aliada, haja vista, 

a mesma se guiar também pelo Princípio Biocêntrico, um dos princípios que rege a 

Organização. 

Desde então, ela vem permeando as ações do Instituto, levando-o a ser um 

parceiro  ativo no cenário da Permacultura no estado do Ceará. Vale destacar o I Curso 

de Desing em Permacultura, na Serra da Meruoca organizado pelo Instituto de Ecologia 

Social Carnaúba, em 2010. Também em 2010, o Instituto co-organizou a I Jornada 

Permacultural do Ceará, esta surgiu da articulação entre diversas entidades que aqui 

difundem essa prática, da necessidade de alcançar mais pessoas, de potencializar 

recursos, atingindo mais resultados na popularização da Permacultura. Visando à sua 

interiorização e descentralização, saindo do eixo do circuito cultural estabelecido entre 

os grandes centros e sendo levada para o campo e para as zonas urbanas do interior do 

estado. Nessa jornada, formou-se permacultores e educadores em permacultura que 

são hoje multiplicadores em suas localidades e microregiões, suprindo, dessa maneira, 

uma lacuna existente na educação para a sustentabilidade no nosso estado. 

Naquela ocasião a jornada passou pelos municípios de Sobral, Meruoca, Fortaleza, 

Aquiraz, Aratuba e Quixadá, mas não se limitando a eles, pois o público participante 

era proveniente de vários estados da federação e até de outros países. 

A Permacultura tem se consolidado como uma das indutoras da sustentabilidade 

ambiental do INEC, que vem expandindo a sua capilaridade, também com estratégias 

de “Educação para a sustentabilidade”, por meio do Projeto “Espaço Nordeste”.

Todavia essas ações só foram possíveis graças à cooperação comunitária, sendo 

este um dos princípios da Permacultura, onde se traduz em uma metáfora de um dos 

seus criadores:

“Muitos Braços tornam o fardo mais leve.”

David Holgrem
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“Eu fico com a pureza da resposta das crianças” 
Gonzaguinha

Espaços de Leitura como facilitadores no 
processo de construção da cidadania

Cássia Regina Xavier de Andrade
Carla Weyne Melo de Castro

Maria Leneide Soares
Nágela Araújo Costa

Pedro Henrique Melo Costa

“Era uma vez, uma era, era uma, era duas, era três” 
Palavra Cantada

O Instituto Nordeste Cidadania – INEC, com o apoio do Banco do Nordeste, em 

1999, lançou o Projeto Leitura e Cidadania, que tem como principal objetivo estimular 

o interesse pelo conhecimento, pela arte e pela cultura local, fornecendo o acesso à 

informação, à literatura e à pesquisa, propagando a aprendizagem pelo prazer. 

O Projeto Leitura e Cidadania desenvolve-se, principalmente, nos Espaços de 

Leitura implantados em comunidades onde o Instituto atua, em lugares que, além 

de livros e estantes, encontram-se diversas formas de encantamento com a leitura, 

que possibilitam a construção da realidade por meio do teatro, contação de histórias, 

produção de textos e atividades que envolvem a imaginação e a criatividade.

“Livros, computadores, cadernos, paixão, faz o pensamento voar, faz 
o corpo flutuar de emoção.” 

Cássia Regina

Os Espaços de Leitura têm como função social promover o acesso ao livro, 

fomentando a leitura, com o intuito de propagar o prazer, o conhecimento e contribuir 

para a erradicação do analfabetismo funcional. 

Para compor o acervo dos espaços de leitura, o INEC recebe doações de livros 

e computadores durante todo o ano. Além disso, a Campanha Natal sem Fome dos 

Sonhos, que acontece de outubro a dezembro, estimula ainda mais a doação de livros 

e brinquedos. Assim, solidariedade e cidadania se abraçam em ações complementares. 
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As crianças estão  
com fome de 

histórias luminosas, 
com sede de 

afeto das mãos 
carinhosas.

Contar e recontar, 
olhando nos olhos, 
e afirmando que é 

possível. 

Cássia Regina

Eu não acredito  
em caridade. 

Eu acredito em 
solidariedade. 
Caridade é tão 

vertical: 
vai de cima para 

baixo. 
Solidariedade é 

horizontal:
respeita a outra 

pessoa e aprende  
com o outro.

A maioria de nós  
tem muito que

 aprender com as 
outras pessoas. 

Eduardo Galeano
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Na implantação dos Espaços de Leitura utilizamos o Mutirão38  como metodolo-

gia, inspirada na Educação Biocêntrica e na Psicologia Comunitária, além de aborda-

gens como o Arte-Identidade. A Educação Biocêntrica é a bússola principal que nos 

norteia a entrar devagarinho e delicadamente em lugares aonde somos chamados. 

“Educação e prazer
Senta no chão

Deita e rola com os amigos
Levando os livros ao coração

Saindo da cadeira
Voando faceira a educação.”

Cássia Regina

Além de implantar os Espaços de Leitura, o Projeto busca capacitar facilitadores 

socioculturais, que promovem e realizam atividades culturais e artísticas nos Espaços 

e nas suas comunidades. 

O facilitador sociocultural dos Espaços de Leitura precisa ser um líder que saiba 

trabalhar em equipe, um multiplicador que repasse as funções diárias sem centralizar 

as ações, e que saiba tratar os leitores e as pessoas da comunidade com calma, obje-

tividade, clareza e cuidado.

É importante que o facilitador goste de ler e que leia os livros existentes no Espaço 

de Leitura, uma vez que, conhecendo as obras, possa ajudar os leitores, facilitando, 

indicando e direcionando na escolha dos livros.

38  Está explicado no capítulo intitulado “Mutirão”.
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Contação de Histórias

Um dos principais instrumentos utilizados pelos facilitadores para estimular a 

leitura é a contação de histórias. Mas por que contar histórias? As histórias são fontes 

valiosas que estimulam as crianças a sentirem o gosto pela leitura, pelo desenho da 

escrita, e tantas outras riquezas que só são descobertas quando as envolvemos neste 

universo precioso. 

Contar história é uma arte. Tem que ser prazerosa para quem conta e para quem 

escuta.  São nesses momentos que acontece a troca de imaginação.

 
A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, 
domínio técnico a serviço da mudança ou lamentavelmente, da permanência 
do hoje.  (FREIRE, 1998. p.161). 
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Contar histórias para extrair do universo infantil seus desejos, apelos, curiosidades 

e prazer pela fantasia e realidade, faz com que a criança crie seu próprio mundo, 

povoado de sonhos e encantos. É conhecendo esse mundo que podemos avaliar todo 

o valor da literatura em sua formação.

Transcender a contação de histórias para diversos caminhos, utilizando fantoches, 

dando vida a objetos, usando mímica, teatro, música e livros. Com isso, busca-se 

criar um momento agradável, que integre os ouvintes; despertar seu interesse pela 

leitura e escrita; desenvolver a capacidade de concentração; promover a imaginação, 

a curiosidade, a criatividade e a significação individualizada; valorizar diversos tipos 

de histórias apresentadas aos participantes, obras de grandes escritores; retomar a 

identidade cultural local e de outros povos; identificar cantigas e brincadeiras de cada 

lugar; e despertar para os valores humanos.
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Passo a passo da Implantação

Para dar início ao processo de implantação 

dos Espaços de Leitura, precisamos ficar atentos 

às seguintes questões:

• Definir o local para o espaço de leitura. 

Observar se é bem iluminado, arejado, se toda 

comunidade será beneficiada, e se inspira 

segurança e alegria.

• Como é o espaço? Pequeno, precisa de 

pintura? Já tem alguns livros, cadeiras, mesas e 

estantes?

• A comunidade, junto aos Assessores de 

Microcrédito, se for o caso, deve iniciar uma 

campanha para arrecadar livros e o que for 

necessário para o espaço. Não é necessário que 

os móveis sejam novos, pois durante o “mutirão” 

é utilizado o projeto Arte-Identidade: Desafiando 

o 39Lixo, no qual transformamos o que algumas 

pessoas não querem mais, em objetos úteis e 

bonitos.

• A participação da comunidade nessa cam-

panha inicial favorece a integração, solidariedade 

e o vínculo.

• Organizar uma equipe com 15 a 20 pessoas, 

entre elas, jovens, adultos, crianças e Assessores.

• Providenciar alimentação e a hospedagem 

solidária se necessário.

• A pessoa ou as pessoas da comunidade que 

ficarem responsáveis em desenvolver as atividades 

no espaço recebem o manual do projeto e capa-

citação para os facilitadores dos Espaços de Leitura.

 
39  Vertente explicada no capítulo “Arte-Identidade: criando e 

recriando.”
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Percebemos que não basta só abrir espaços de aprendizagem, pintar, embelezar, 

definir um método e observar de longe. É necessário o caminhar juntos na estrada da 

cidadania, oferecendo elementos que seduzam o desenvolvimento dos jovens, ensinar 

a pescar e se alegrar com cada espaço de leitura que se tornou um local de inspiração 

e realização de ações voltadas para a vida.

E como uma ação de ampliação e acompanhamento, viabilizamos aos Espaços de 

Leitura, em parceria com o Instituto Semente das Artes, o Núcleo de Artes, Educação e 

Eventos, um jeito de promover a integração e senso de empreendedorismo dos jovens 

nas comunidades.
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NAE – núcleo de arte, educação e eventos: 
Ações culturais e criativas40

Jofran Fonteles
Presidente do Instituto Semente das Artes

O NAE - Núcleo de Artes, Educação e Eventos (Desenvolvimento Humano e 

Socioeconômico por meio de ações Culturais e Criativas) atua nas comunidades 

onde o INEC desenvolve o projeto Espaço de leitura, incentivando práticas artísticas, 

educativas e culturais, além da utilização do espaço para outros eventos e participação 

da comunidade, como um trabalho de responsabilidade sociocultural.

“A arte tem um papel muito amplo e dos mais diversos formatos e ações. Durante 

séculos, testemunhamos como o papel da arte influenciou mudanças na sociedade, 

nos costumes e até no desenvolvimento de cidades, países e pessoas. Utilizando uma 

experiência própria, posso afirmar que por meio da arte tenho conseguido colaborar nos 

mais diversos e distantes lugares, para mudanças e desenvolvimento humano, social 

e econômico, pois em algumas ações que realizo, como a implantação desse projeto 

(NAE – Núcleo de Arte, Educação e Eventos), as mudanças são claras, principalmente 

hoje, com a parceria do INEC e patrocínio do Banco do Nordeste.” 

“Eu queria deixar uma mensagem para o INEC, e para o Semente das 
Artes. É muito boa essa oportunidade que traz para as comunidades; 
essa oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Esse curso veio 
trazer enriquecimento para o grupo, autoestima, e o melhor é que a 
cada grupo se tem uma realização de eventos, na prática, onde todos 
tem a oportunidade de mostrar seu resultado nessa oficina grandiosa. 
A gente só tem a agradecer ao INEC e ao Semente das Artes. Obrigada.” 

Rosa – NAE Cariri

Vejo que quando incentivamos os jovens e as crianças a criarem grupos de 

Percussão Ambiental, uma das ações do projeto realizada com a utilização de materiais 

reciclados, estamos ensinando arte, socializando, incentivando trabalhos em grupo 

e conscientizando sobre o consumo sustentável e o papel ambiental de cada um na 

sociedade. 

40  Carta de Jofran Fonteles Borges - Presidente do Instituto Semente das Artes e Coordenador do NAE.
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Outra ação nossa, chamada “Oficina Show” leva a comunidade a conhecer o papel 

da arte, o artista, o estilo e demais detalhes do que está sendo mostrado, pois cada 

artista, antes de suas apresentações, fazem uma oficina didática para o público, que 

 vai aprendendo e se divertindo. Esta ação mobiliza todos do entorno economicamente, 

pois em cada ação dessas, existe: vendedor de bombons, pipoca, espetinho, a bodega 

fornece material, aluga-se som, luz, palco, alguns fazem feirinha, toda uma cadeia 

produtiva é mobilizada. Para que isso aconteça, antes visitamos as comunidades e 

instituições, e fazemos uma leitura do que eles realizam, e do que poderemos oferecer 

para o desenvolvimento local. Após essa primeira leitura da realidade, apresentamos 

nossas ideias e ações complementares, onde vem a implantação do NAE, marcando 

uma data para a realização do curso de Produção de Eventos e Gestão Cultural, para a 

formação dos gestores do lugar prepararem as demais ações sistemáticas. 

No curso, damos uma panorâmica do que é um evento, como planejar, organizar 

e realizar, como um gestor cultural pode trabalhar e desenvolver o local com trabalhos 

dentro da própria comunidade e em trabalhos em rede com NAE´s de outros lugares 

e cidades.

“O NAE estrutura uma cadeia produtiva que valoriza o processo de 
cidadania e empoderamento das pessoas, por meio de diversas pos-
sibilidades econômicas, artísticas e culturais.”  

Cássia Regina

O Cineclube Comunitário, outra atividade do projeto, o primeiro nesse 

contexto, pela facilidade de se realizar sessões de filmes apenas com uma TV e um 

DVD. Orientamos sempre a apresentação de filmes com conteúdo educativo e de 

reflexão, evitando os do circuito comercial e de tv´s que trazem violência e incentivo 
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à sensualização precoce das crianças e jovens. Acreditamos que esses núcleos fazem 

com que a comunidade se mobilize e busque soluções para o seu desenvolvimento, 

empreendedorismo, para a organização social e melhora na autoestima.  

“(...) mas assim que ela (o curso) chegou até aqui, que a gente vê as 
pessoas engajadas, e deixam a gente com um aprendizado, eu acho que 
até maior do que a proposta, no sentido que a gente foi buscar de novo a 
comunidade, os jovens, as pessoas (...)”. 

Dilce – SOAFAMC

“Eu quero em primeiro lugar agradecer pela oportunidade, junto com 
todos os jovens que fazem parte do Prosseguir, de participar do curso de 
promotor de eventos, o qual o INEC ofereceu para nós, foi onde podemos 
encontrar várias oportunidades de aprendizagem para o nosso futuro 
profissional, futuro ético, nosso futuro pessoal, no qual esse curso veio 
ajudar no nosso desenvolvimento filosófico, nosso desenvolvimento 
técnico, para ajudar a nossa comunidade, ajudar a igreja, ajudar a todas 
as instituições, até mesmo pro nosso profissional, pra que a gente possa 
crescer com o progresso.” 

Frank Willys – NAE Cariri

“(...) e pra comunidade é muito bom, por que era uma coisa que havia 
necessidade aqui, o nosso bairro é muito carente, é o Muriti, e precisa 
de um trabalho dessa grandeza pra nossa comunidade, para os pais dos 
alunos, para as crianças também da instituição, juntando escola padre 
Frederico e creche São Miguel, SOAFAMC; e pra mim, ainda foi de maior 
grandeza, foi melhor, porque eu adquiri mais conhecimentos, e agora com 
certeza eu vou trabalhar com mais segurança no que eu estou fazendo 
aqui.“ 

Maria José de Figueredo Lédio – Creche São Miguel
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“Minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta,  
mas a de quem nele se insere.  É a posição de quem luta para  

não ser apenas objeto, mas também sujeito da história” 
Paulo Freire

“O que estamos fazendo com nossos jovens? Porque tanto horror e 
Cracolândias? Porque tanta violência? O que queremos deixar de 
legado para essa geração de adolescentes? E a música? A dança? O 

“Nossa linda juventude, página de um livro bom” 
Flávio Venturini

Educação, fortalecendo a participação
 social dos jovens

Virgínia Conde de Mattos Pereira Portela
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teatro? Como estão nossos jovens na zona rural? O que impulsiona 
esses jovens a migrar para as cidades grandes e deixar para trás os 
sonhos de meninos e meninas?” 

Cássia Regina

“Professores, protetores, das crianças do meu país,  eu queria, gosta-
ria de um discurso bem mais feliz.  Porque tudo é educação. É matéria 
de todo tempo.  Ensinem a entregar o conhecimento.  Na sala de aula 
é que se muda uma nação.  Na sala de aula não há idade nem cor.  Na 
sala de aula é que forma um cidadão”.

Lecy Brandão

O Projeto Prosseguir, idealizado pelo Instituto Nordeste Cidadania em 2002, 

busca intervir na situação de jovens e adultos de comunidades urbanas e rurais, que 

muitas vezes ao concluir o Ensino Médio, ficam sem alternativas de continuação dos 

estudos.
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 O Projeto, além de abordar a dimensão cognitiva, busca ser um espaço de 

participação e diálogo de questões relevantes para a comunidade, engajando seus 

participantes em ações que beneficiem o território comunitário, tornando-os atores 

sociais ativos. Esse conceito de inserção se materializa por meio de atividades 

socioeducativas e de realização de ações de contrapartida dos participantes em 

benefício da comunidade.

“Na vida passamos por vários desafios, e um deles chama-se vestibu-
lar; o segredo de ser aprovado em um vestibular é estudar, dar o me-
lhor de si, e se mesmo assim você não conseguir de primeira, ergue a 
cabeça e segue em frente, que da segunda vez você consegue. Pois, 
foi exatamente assim que aconteceu comigo, da segunda vez que fiz 
o vestibular eu consegui e agora sou uma universitária! Uma grande 
vitória da minha vida que dedico primeiramente a Deus e segundo 
ao projeto Prosseguir que sempre esteve do meu lado e que além de 
ter realizado o meu sonho de estar na universidade, me fez perceber 
o valor de grandes amizades, pois foi por meio dele que conheci pes-
soas inesquecíveis, e para essas pessoas quero deixar um conselho: 
Só quem sonha consegue alcançar, e lembre-se que estou torcendo 
por vocês e Deus estará sempre ao nosso lado”. 

Maria Dayane Tiburcio de Oliveira
Educanda
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Atualmente, o Projeto conta com 21 turmas, sendo seis no Ceará, uma no Piauí, 

Maranhão e Bahia; quatro na Paraíba e em Minas Gerais; e duas no Espírito Santo41. A 

cada ano, o Projeto vem aprovando alunos destas comunidades em Universidades e 

Instituições Federais e Estaduais.

“Havia terminado o ensino médio e resolvi fazer o vestibular, mas 
para isso tinha que me preparar, foi então que entrei no cursinho. 
No Prosseguir tive a oportunidade de estudar, tirar dúvidas, fazer no-
vas amizades. Além disso, passei por uma experiência que me aju-
dou muito a amadurecer, que foi a questão do trabalho voluntário, 
pois não importa como é o lugar onde vivemos, o importante é o que 
podemos fazer para ajudar nossa comunidade.” 

Pedro Victor Ferreira Lima

41  Dados referentes ao ano de 2012.1
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 Assim, o Projeto Prosseguir busca contribuir para o ingresso dos participantes 

no Ensino Superior e/ou no mercado de trabalho, por meio de um processo de 

ensino-aprendizagem baseado em uma nova relação entre participantes, educação e 

comunidade, voltada para a participação e o despertar do senso crítico de uma visão 

de mundo mais ampla.
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“O curso Prosseguir me proporcionou e ensinou várias coisas que le-
varei por toda a minha vida. Não me ensinou apenas conteúdos para 
vestibulares, mas também me ensinou a me expressar melhor em pú-
blico, conhecer e fazer amizade com pessoas maravilhosas; ensinou-
me por meio do trabalho voluntário a participar da vida em comuni-
dade; enfim, o curso Prosseguir é uma verdadeira escola da vida”.

Maria do Socorro Távora de Aquino 

Educanda

Participam do Projeto, jovens e adultos de comunidades rurais e urbanas que 

estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio em instituições da rede pública 

de educação; sejam de famílias com baixa renda financeira mensal; e tenham interesse 

em se engajar nas atividades propostas.

A relevância do “Prosseguir” se reflete em sua capacidade transformadora. Mais 

do que números, o Prosseguir representa investimento em educação e melhoria na 

vida dos participantes e de suas famílias, considerando que por vezes, eles são os 

únicos a chegar tão longe nos estudos.

“Incluir jovens, reunir cidadãos, inspirar líderes, vivenciar a união.”
Cloves Polte

Criador do Projeto Posseguir  

O curso segue uma proposta pedagógica diferenciada, associando disciplinas 

convencionais a atividades socioeducativas, como oficinas, palestras e visitas a 

espaços culturais.

“A maior aventura de um ser humano é viajar, E a maior viagem que 
alguém pode empreender é para dentro de si mesmo.” 

Augusto Curry
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Contribuiçőes para o dialogo. 
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“Eu com você sou muito mais, deixa entrar o sol da manhã”
Geraldo Azevedo 

Referências jurídicas na criação e 
administração de OSCIP’S

Luciana Félix da Silva 
Lelismar Rodrigues de Oliveira (Lili) 

Maria Elizabete Ramos dos Santos

Durante todo o livro podemos entrar na magia de ser e fazer do INEC; uma visão 

ampliada do seu caminhar, da sua ação cidadã, da sua missão, que com os seus quase 

6.000 colaboradores age como “um pincel que vai traçando, desenhando sonhos, como 

quem pinta uma grande obra prima, cheia de cores, vida, transformando a realidade do 

lugar, é como a chuva no sertão que vai mudando a paisagem cinzenta, sem vida, em 

um verde da esperança, em que a vida se renova e se ressignifica”, (Nágela Araújo42), 

mas o convite agora é para entrar no universo legal do INEC, que referenda e assegura 

a nossa atuação e existência.

Apresentamos neste texto alguns aspectos legais para a criação de uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, porque vemos como 

necessário conhecer e cumprir as leis para resguardar a realização da missão do Instituto 

Nordeste Cidadania, e possibilitar a concretização dos “sonhos que sonhamos juntos”. 

Começamos trazendo a Lei Federal 9.790, de 23 de março de 1999, que deliberou 

acerca da qualificação das pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Em seu  artigo 1º, 

Capítulo I, traz: 

Art. 1º. Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam 

aos requisitos instituídos por esta Lei.

[...]

42  Coordenadora da Área Social do Instituto Nordeste Cidadania (INEC)
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Art. 3º A qualificação instituída por 

esta Lei, observado em qualquer caso, o 

princípio da Universalização dos serviços, 

no respectivo âmbito de atuação das 

Organizações, somente será conferida às 

pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, cujos objetivos sociais 

tenha pelo menos uma das seguintes 

finalidades:

I- a promoção da assistência social;

II- promoção da cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico e 

artístico;

III- promoção gratuita da educação, 

observando-se a forma complementar 

de antecipação das organizações de que 

trata esta Lei;

IV- promoção gratuita da saúde, 

observando-se a forma complementar 

de participação das organizações de que 

trata esta Lei;

V- promoção da segurança alimen-

tar e nutricional;

VI- defesa, preservação e conser-

vação do meio ambiente promoção do 

desenvolvimento sustentável;

VII- promoção do voluntariado;

VIII- promoção “do desenvolvimento 

econômico e social e combate à po-

breza”;

A inserção do INEC nesse contexto 

jurídico de direito privado sem fins lu-

crativos data de 2003, quando passamos 

a manter os projetos de desenvolvimento 

comunitário e operacionalizar, por meio 

de Termo de Parceria, o Programa de 

Microcrédito Urbano do Banco do Nordeste, 

Crediamigo e, posteriormente, em 2005, 

o rural - Agroamigo.

 Por entendermos que a integração 

social, a erradicação da pobreza e a 

geração de emprego desafiam a lógica 

econômica, para nós que fazemos o 

INEC, “a interpretação da lei é honrada 

e praticada de forma criativa, corajosa e 
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participativa, a fim de promover meios de construir uma sociedade mais livre, justa e 

solidária” (Cássia Regina43).

Inicialmente, referida Lei  previu em seu  artigo 18, o prazo de dois anos para 

que as entidades pudessem acumular a qualificação como OSCIP e a Declaração de 

Utilidade Pública Federal e/ou o Certificado de Fins Filantrópicos. 

Nossa instituição cumpriu rigorosamente o artigo acima mencionado, pois 

atender o imperativo legal de sermos normatizados é imprescindível para viabilizar a 

realização da nossa filosofia que prioriza o humano. Foi essa conduta que permitiu ao 

INEC em um curto espaço de tempo (1999 -2003) a qualificação como OSCIP.

43  Presidente do Instituto Nordeste Cidadania (INEC) no período de 2006 a 2012.
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Captação de recursos: INEC e os termos de parceria

O principal objetivo de uma parceria é fortalecer o Terceiro Setor, por meio  

de orientação estratégica na geração de projetos sustentáveis e responsáveis, 

empreendendo iniciativas de mobilização de pessoas e recursos necessários ao seu 

desenvolvimento. 

A partir do Decreto 3.100/99, ficou instituído e disciplinado o Termo de Parceria. 

O INEC teve como seu primeiro parceiro o Banco do Nordeste. 

Atualmente, contamos com a parceria de diversos órgãos como o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Universidade Federal 

do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, além de alguns Institutos como o Centro de 

Desenvolvimento Humano, Universidade Biocêntrica e o Núcleo de Estudos e Práticas 

Permaculturais no Semiárido, dentre outros.

Essa nova configuração jurídica promoveu legitimidade às despesas realizadas 

com o pagamento do pessoal efetivamente envolvido na execução do programa de 

trabalho, inclusive os encargos trabalhistas e previdenciários. Nessa dimensão, o 

INEC passou a expandir seus trabalhos, e hoje atua em todos os estados do Nordeste 

Brasileiro, Norte de Minas Gerais, Norte do Espírito Santo e Brasília, com um quadro 

funcional de aproximadamente 6.000 colaboradores. 

Na execução de um Termo de Parceria, o órgão estatal e a OSCIP precisam cumprir 

todas as cláusulas estabelecidas. A entidade privada deve elaborar um programa de 

trabalho dentro dos prazos estipulados e com a qualidade prevista. O órgão estatal, 

por sua vez, deve orientar, supervisionar e cooperar na implantação das ações, liberar 

os recursos que constam do cronograma de desembolso, além de exigir probidade e 

qualidade. 

A lei prevê que a avaliação e a responsabilização pela aplicação de recursos 

públicos oriundos de parcerias impunham punições severas para o uso indevido desses 

recursos, prevendo a indisponibilidade e o sequestro dos bens dos responsáveis. 
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Nesse processo, faz-se necessária a criação de uma Comissão de Avaliação, 

composta por representantes do órgão estatal parceiro, do Conselho de Política 

Pública e da OSCIP que avaliará o Termo de Parceria e verificará o desempenho global 

do projeto em relação aos benefícios gerados ao público-participante. Essa Comissão 

de Avaliação, além de acompanhar o desempenho da execução, deve elaborar um 

relatório conclusivo sobre o cumprimento das metas e o alcance dos resultados do 

Termo de Parceria, encaminhando-o, posteriormente, ao órgão estatal parceiro.

A transparência é um quesito obrigatório para a legislação, e por esse motivo 

é vedada a participação de OSCIPs em campanhas de interesse político partidário. 

O processo de transparência requer a criação de um Conselho Fiscal, como primeira 

instância de controle interno, bem como dar publicidade ao relatório de atividades 

e às demonstrações financeiras, de modo que o acesso às informações referentes às 

OSCIPs junto ao Ministério da Justiça seja livre. 

Por ser uma entidade norteada pelos princípios da ética, transparência e 

sustentabilidade, o Instituto Nordeste Cidadania cumpre de maneira exemplar todas 

as cláusulas estabelecidas em seus Termos de Parceria. 

A melhor forma de atribuir transparência aos recursos estatais se dá por meio de 

Prestação de Contas a ser feita diretamente ao órgão parceiro por meio de relatório 

de execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparação entre as metas e 

os respectivos resultados, e demonstrativo da receita e das despesas realizadas, além 

de extrato da execução física e financeira publicado. 

Além destes quesitos, as OSCIPs deverão publicar na imprensa oficial do Município, 

Estado ou União, até trinta dias após a assinatura do Termo de Parceria, regulamento 

próprio contendo os procedimentos que adotará para a compra de bens e a contratação 

de obras e serviços, seguindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Trata-se de um regulamento interno próprio da OSCIP para 

disciplinar as contratações e aquisições de bens feitos com recursos do Poder Público 

(LEI 9.790/99, artigo 14). 

A OSCIP deve enviar uma cópia desse regulamento para o órgão estatal parceiro 

conforme (Decreto 3.100/99, artigo 21). É possível a vigência simultânea de um ou 

mais Termos de Parceria, inclusive com o mesmo órgão estatal, de acordo com a 

capacidade operacional da OSCIP. O INEC, por atender todas as exigências mantém 

hoje 6 (seis) Termos de Parcerias.

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   176 17/06/2013   09:43:50



177

Com a palavra de Helda Kelly dos Santos Pereira44: Diálogo sobre OSCIP.  

No início do governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Programa Co-
munidade Solidária, destinado à organizar o emaranhado de leis que regulavam 
o Terceiro Setor. O papel do referido programa consistia em desempenhar mais 
a função de facilitar, mobilizar, catalisar energias e recursos, do que mesmo  
executar programas e projetos. 

Nesse contexto, especial ênfase é dada ao fortalecimento da sociedade civil, 
o que exigiu que se enfrentasse a incompatibilidade da legislação que regia o 
setor com a atuação, e os novos papéis que as organizações vinham assumindo, 
bem como que se adequasse à regulação, às exigências de publicidade, avalia-
ção dos resultados e controle social.

Em julho de 1998, foi encaminhado ao Poder Legislativo o Projeto de Lei que 
qualificava as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como  
Organizações da Sociedade Civil de Caráter Público. 

A Lei n. 9.790/99 conseguiu envolver alguns dos temas, como Doações, regula-
mentação do voluntariado, contrato de trabalho por prazo indeterminado, den-
tre outros, enquanto outros tiveram diferentes encaminhamentos.

A qualificação como OSCIP é bastante ágil e automática, vinculando-se o ato 
ao cumprimento das exigências da lei. Nesse sentido, ao estabelecer critérios 
objetivos para qualificação e garantir a rápida atuação da administração públi-
ca em seu processamento, a norma pretendeu impedir o clientelismo, diminuir 
os custos e atribuir às próprias organizações a responsabilidade pelo envio da  
documentação correta (FERRAREZI, 2003).

Segundo Ferrrarezi (2003), o principal objetivo dessa qualificação é classificar, 
dentro do universo do Terceiro Setor, as organizações sem fins lucrativos ex-
clusivamente voltadas para a oferta de bens e serviços de interesse público, 
porém, devido à dificuldade de se definir com precisão o significado de interes-
se público, imprescindível ao acesso à nova qualificação, foram estabelecidos 
dois critérios que, combinados, caracterizam e dão sentido ao caráter público 
das OSCIPs: 

44  Recorte da Dissertação de Mestrado em Administração de empresas apresentado à Universidade de Fortale-
za, intitulado: “Informações para Prestação de Contas e Análise de Desempenho de OSCIPs que Operam com 
Microcrédito: um estudo Multicado.”
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Inec e seu ambiente de aprendizagem para uma vida mais cidadã

Critério da finalidade: estabelece que podem ser qualificadas como OSCIPs, as pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, desde que os objetivos sociais e as normas 

estatutárias atendam aos requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.790/99. As OSCIPs podem  

atuar direta ou indiretamente, seja executando programas próprios de interesse público de 

forma gratuita, seja fazendo doações ou prestando serviços intermediários de apoio a orga-

nizações que exerçam as atividades descritas no art. 3° da referida lei (FERRAREZI, 2003).
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Critério do regime de funcionamento: A Lei 9.790/99, em seu  artigo 4°,  estabelece que 

as entidades têm que ser regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 

- a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da economicidade e da eficiência; 

- a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coi-
bir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pes-
soais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

- a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência 
para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre 
as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos 
superiores da entidade; 

- a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 
líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 

- a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação insti-
tuída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com 
recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferen-
cialmente que tenha o mesmo objeto social; 

- a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que 
atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam ser-
viços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 
mercado, na região correspondente à sua área de atuação; 

- as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que de-
terminarão, no mínimo: a) a observância dos princípios fundamentais de con-
tabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; b) que se dê publicidade 
por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório 
de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as 
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à dis-
posição para exame de qualquer cidadão; c) a realização de auditoria, inclu-
sive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos 
eventuais recursos objeto do Termo de Parceria conforme previsto em regula-
mento; d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem públi-
ca recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será 
feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal  
(FERRAREZI, 2003, p. 15-18).

A ampliação ou a restrição das possibilidades legais desses benefícios podem significar a 

sobrevivência ou o fechamento de várias organizações. A normatização legal dessas entidades 

afeta não apenas o próprio setor, mas toda a economia, gerando uma série de controvérsias 

(COELHO, 2002). 
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Em seu arcabouço, a Lei n. 9.790/99 contempla três aspectos principais: desburocratiza-

ção do processo de criação das organizações privadas sem fins lucrativos; reconhecimento de 

um conjunto de áreas de atuação mais amplo para elas; e instituição do Termo de Parceria, 

instrumento que substitui os contratos simples antes firmados entre instituições privadas e 

estatais para a transferência de recursos. Esta Lei instituiu, ainda, uma série de mudanças, 

sendo uma das principais, o Termo de Parceria, novo instrumento jurídico de fomento e de 

gestão das relações de parceria entre as OSCIPs e o Estado, com o objetivo de imprimir maior 

agilidade empresarial aos projetos e promover o controle pelos resultados. 

Segundo Barone et al (2002, p. 23), “a estrutura do setor de microfinanças é for-

mada por dois grandes blocos de instituições, cuja atuação é complementar”. O primeiro 

bloco é composto pelas instituições chamadas de primeira linha ou primeiro piso, que  

atuam diretamente com o cliente final, fornecendo o microcrédito. As instituições de primeira 

linha podem ser agrupadas em três categorias, de acordo com a legislação em vigor e sua 

forma jurídica: instituições da sociedade civil, instituições do setor público e instituições da 

iniciativa privada.  

Como instituições da sociedade civil, encontram-se as OSCIPs. Embora concedam  

microcrédito, essas organizações não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, podendo, 

no entanto, de acordo com a legislação em vigor, atuar como:

- pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, sujeitas a restrições 
quanto a estipulações usurárias;
- pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, qualificadas como OSCIPs, 
que passaram a ter sua atuação regularizada pela  Lei n. 9.790/99, e a partir da publica-
ção da Medida Provisória n. 2.172 -32/01, ficando protegidas de ações judiciais com 
base na Lei da Usura, que limita a cobrança de taxas de juros em até 12% ao ano)  
(BARONE et al, 2002, p. 24).
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O segundo bloco é composto pelas instituições denominadas de segunda linha 

ou segundo piso, que oferecem capacitação e apoio técnico e provêm recursos finan-

ceiros, sob a forma de empréstimos, às instituições de primeira linha, visando, con-

forme Barone et al (2002, p. 23):

- à constituição ou ampliação do seu fundo rotativo de crédito (funding);
- ao desenvolvimento institucional: modalidade de repasse, às vezes sob for-
ma de doação, voltado para o custeio de parte das despesas da fase inicial de 
operação e para a modernização tecnológica, com implantação de ferramen-
tas que contribuam para a sua consolidação;
- à capacitação dos Agentes de Crédito, Gerentes, Conselhos de  administração e 
lide-ranças locais.

Expandir e fortalecer essas organizações significa assumir o compromisso de estimular o 

desenvolvimento econômico do país, aproveitando, também, o potencial produtivo e criativo 

oriundo dos pequenos negócios (KWITKO, 2002).

Pertencimento é o que semeia o Instituto Nordeste Cidadania, nos 6.000 colaboradores. 

Acreditamos que vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse  lugar. É a possibilidade de 

vivenciar o que diz a música “Comida”, dos Titãs: “a gente não quer só dinheiro, a gente quer 

dinheiro e felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, e não pela metade”.

É com esse sentimento de que podemos contribuir para uma sociedade mais justa 

e igualitária que todo o INEC trabalha com empenho e ética em prol da sustentabilidade e 

igualdade. 

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   181 17/06/2013   09:43:50



182

VIDA  COMUNITARIA ok .indd   182 17/06/2013   09:43:51



183

“Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso”

Desenvolvimento organizacional, 
construindo o jeito de caminhar

Dianne Soares de Moraes
Manuela Fonseca Grangeiro

“Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o 
quantas vezes julgar necessário. Então, faça apenas a 

si mesmo uma pergunta: possui esse caminho um 
coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom...”

Carlos Castañeda

Um gesto concreto de pessoas que acreditaram que um novo jeito de estar no 

mundo é possível: com fartura, abundância, pessoas incluídas, cidadãos conscientes 

e ativos.Assim nasceu o Instituto Nordeste Cidadania (INEC). Sua gestação se deu em 

um tempo de carências humanas, com alcance socioeconômico, e de sensibilidade 

para atender a um contingente da população situada abaixo da linha de pobreza. Atua 

nas áreas de microfinanças, educação, cultura e arte, facilitando o fortalecimento da 

identidade pessoal e coletiva. 

O INEC entende que a solidariedade ultrapassa as práticas meramente assis-

tencialistas. Desta forma, desenvolve ações de educação e  cultura, realiza atividades 

de apoio a projetos sociais e produtivos. Suas ações de solidariedade são norteadas 

pelo compromisso com o processo contínuo de transformação da sociedade, com o 

desenvolvimento da dignidade humana. 

Essa ideia-força impulsiona o INEC a levar às comunidades, projetos que visam 

o fortalecimento da identidade das famílias, a valorização da identidade cultural, a 

sustentabilidade do meio ambiente, a inserção de mulheres e jovens nas atividades 

econômicas e a geração de emprego e renda. 
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Compromisso, transparência, honestidade, paixão, justiça, solidariedade, confi-

ança, diálogo, humildade, criatividade e respeito são valores que norteiam o INEC na 

sua essência. Sua Visão reflete a preocupação contínua com o outro e com o com-

partilhar: “Ser referência nacional em inclusão e desenvolvimento sociocultural, 

ambiental e econômico, estando entre as dez melhores empresas para se trabal-

har, satisfazendo pessoas e valorizando a vida”. Nas ações diárias, os colaboradores 

atuam conscientes da grandeza do trabalho e inspirados na missão: “Contribuir para 

a inclusão e o desenvolvimento sociocultural e econômico das pessoas, potenciali-

zando a força coletiva, promovendo a cidadania e o respeito à vida”. Porém, o con-

vite é para vivência real e concreta de sua missão e visão, o que faz com que os seus co-

laboradores desenvolvam um sentimento de pertença, onde se reconheçam em cada 

ação, em cada Projeto, em cada mutirão, enfim.

“O objetivo é construir com todos os colaboradores uma ambiên-
cia propícia para o crescimento, engajamento e participação con-
tínua, por meio de uma gestão participativa, ausculta permanente e 
definição de estratégias legitimadas. Isso proporciona aprendizagem, 
mudanças e renovações que impactam diretamente nos resultados.” 

Cássia Regina

Há, durante o processo de chegada e permanência dos colaboradores, estímulos 

para o crescimento e identificação da pessoa com a missão do INEC, propiciando al-

cançar um desempenho que possa combinar as necessidades individuais das pessoas 

com as da organização. Isso possibilita uma sinergia com o negócio, ao mesmo tempo, 

que permite ao colaborador criar a ambiência adequada para utilizar todas as suas 

potencialidades. 

Suas diretrizes contemplam a noção de que somos parte do todo que é o INEC e 

que só é o que é por causa da colaboração e confiança de todos que o fazem. As dir-

etrizes são: 

Quando pensamos na dimensão das Pessoas, são desenvolvidas ações dentro do 

Projeto “CuidaRH”, que possui o objetivo de aprimorar e conscientizar sobre conceitos 

de qualidade de vida, exercício da cidadania e voluntariado. No programa “Orgulho de 

Ser INEC” estão inseridas ações de reconhecimento, comunicação clara e direta, ca-

pacitação contínua com todas as orientações voltadas ao negócio, integração, premia-

ções, valorização das pessoas. Esses projetos geram melhoria do clima organizacional 

e comprometimento. 
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Na dimensão de Processos e Tecnologias, proucuramos o fortalecimento da mar-

ca e ações do INEC por meio de divulgação nas redes sociais. Rigor no acompanha-

mento do tamanho das carteiras, com o objetivo de alcançar os resultados cuidando 

da qualidade de vida dos Assessores. Este processo viabiliza o crescente entusiasmo 

entre o corpo funcional, pois propicia oportunidades de crescimento profissional e, 

em termos sociais, há um impacto positivo, pois ao mesmo tempo em que é gerado 

aumento de emprego e renda, há um aumento do acompanhamento da carteira de 

beneficiários. 
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Processos, Pessoas e Estratégias são integradas, e a dinâmica de funcionamento 

é realizada na perspectiva de gerar uma ambiência onde todos ganham. 

Na dimensão dos Resultados Institucionais, pensamos I) Contribuir para a inclusão 

e o desenvolvimento; II) Promover a Cidadania e a Valorização da Vida.  As evidên-

cias dos resultados são percebidos por meio de uma análise quantitativa e qualitativa 

acompanhamento dos beneficiários, que são orientados sistematicamente. 

- Foram assistidas pelos projetos Sociais, mais de 9.400 pessoas, gerando auto-

sustentabilidade. 

O princípio básico do modelo de Gestão do INEC é a democracia, na qual permeia 

a confiança em todos os níveis, de forma transparente e participativa, mantendo-se 

um canal aberto de comunicação com os colaboradores para facilitar tanto a emissão 

de opiniões como a transmissão dos principais objetivos, processos e projetos. 

O desempenho individual é um componente fundamental para os resultados 

globais da empresa. O INEC entende que a premiação, tendo por base a avaliação de 

performance, aumenta o estímulo e motivação para o trabalho, fazendo com que cada 

colaborador assuma o papel de gerador de resultados.  
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O Programa de Ação e Avaliação de Performance é o instrumento que viabiliza 

o Programa Estratégico do INEC, adotando os indicadores de eficácia e eficiência 

de desempenho no modelo de planejamento e acompanhamento dos Programas de 

Microfinanças. 

A comunicação das estratégias do INEC aos seus colaboradores tem como objetivo 

tornar conhecidas, por todos os envolvidos, às ações e suas diretrizes institucionais, 

além de integrar as atividades, mantendo permanentemente atualizado o fluxo da 

informação. Muitas dessas práticas são fundamentais para avaliar e internalizar 

estratégias do negócio do INEC. 

Nos primeiros contatos da equipe com o INEC, trabalha-se a disseminação da 

Cultura Organizacional (objetivos, valores, metas da organização e outros), pois  

acreditamos que o necessário enraíza no pensar e no agir das pessoas a visão de que 

“todos jogam no mesmo time”. Trabalhamos também a  missão, valores, oportuni-

dades, conquistas e desafios, por meio de diversos instrumentos, tais como:
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 Para isso, as ferramentas mais utilizadas são: 

1) Internet e Intranet por meio do portal eletrônico www.inec.org.br;

2) Murais em locais de fácil visualização e grande circulação interna, com 

orientações, informes, campanhas, dentre outros; 

3) Jornal Gente Amiga, informativo de periodicidade bimestral, em parceria com 

o Banco do Nordeste, onde são publicadas matérias sobre ações do INEC e realizações 

de seus colaboradores e beneficiários. 

4) Jornal ACONTECEU, informativo bimestral estadual onde são publicadas as 

notícias do Estado com a contribuição dos colaboradores. 

5) Fóruns de Gestão estaduais por unidade de trabalho, reuniões com gestores e 

colaboradores de todas as unidades;

6) Construção do Acordo Coletivo é um momento de ausculta das expectativas 

dos colaboradores e participação dos mesmos nas decisões que envolvem seus 

rendimentos. 

7) Visitas gerenciais sistemáticas; 
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8) Planejamento Anual do INEC, envolvendo todos os colaboradores da Sede, 

utilizando uma metodologia dialógica, reflexiva e vivencial, onde são trabalhados 

temas por meio de dinâmicas e vivências participativas, pedagógicas utilizando-se 

técnicas de liderança inovadoras e colaborativas, entre outros. 

Considerando as mais de 47 unidades de trabalho localizadas em todos os Estados 

do Nordeste, no Distrito Federal e no Norte de Minas Gerais e Espírito Santo, e visando 

facilitar o acompanhamento dos trabalhos das equipes de colaboradores de forma mais 

eficiente, utilizamos um modelo de DH descentralizado, com uma equipe vinculada 

a cada Estado. Semestralmente, são promovidos encontros com esses profissionais, 

com a finalidade de compartilhar as estratégias de atuação, além de promover a 

integração do grupo. 

O INEC trabalha também com a gestão da comunicação. São Divulgadas as 

ações e diretrizes institucionais de orientação, informação, canal de escuta individual 

do colaborador, reconhecimento e acompanhamento das ações de modo eficiente. 

Criamos dessa forma um ambiente participativo que favorece a gestão dos processos 

de mudança e das iniciativas comunicacionais, de modo a personificar uma identidade 

de empresa colaborativa, orientada para seus principais ativos: colaboradores, 

beneficiários e sociedade. Assim é gerado o sentimento “Orgulho de Ser INEC”.
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 Ações inclusivas na admissão dos colaboradores 
O INEC desenvolve várias ações voltadas para a geração de trabalho e renda, indo 

desde a capacitação profissional, apoio a projetos produtivos, contratação de jovens 

aprendizes e de pessoas com necessidades especiais, até oportunidades para primeiro 

emprego e ações para expansão dos programas de microcrédito, oportunizando novos 

postos de trabalho. Destaca-se o significativo índice de admissões para primeiro 

emprego, o que comprova a prioridade de inclusão dada pelo INEC, priorizando 
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oportunidades de trabalho para as pessoas que ingressavam no mercado de 
trabalho.

“Trabalhar no INEC é poder externar o meu ser amável e 
solidário. Este é o meu compromisso, semeando um novo 
tempo e transformando vidas.”

Lucas Eduardo 
Assessor do Agroamigo
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Liderança 
Considerando que liderar é ter a capacidade de perceber a sua 

volta o quanto de talento cada pessoa possui, e facilitar o processo, 

para que tenha espaço para desenvolver seu potencial, o INEC trabalha 

para construir líderes inspiradores, aquele que deixa uma contribuição 

exclusiva na vida de sua equipe, que sabe exatamente o que deseja 

concretizar e como obter resultados por meio de outras pessoas. 
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O INEC busca oferecer aos gestores os melhores instrumentos de gestão, para 

que os líderes trabalhem suas equipes de forma aberta e em consonância com o 

pensamento complexo. Ressaltamos que nas reuniões de trabalho utiliza-se o modelo 

de diálogo aberto, possibilitando que o clima organizacional seja sinalizado e analisado, 

de maneira a gerar uma solução parceira, formando assim uma gestão participativa. 

Essas reuniões possuem como produto uma agenda de melhoria que garante que os 

assuntos abordados serão acompanhados. 

Baseando-se na crença de que líderes são eternos aprendizes, o INEC trabalha as 

habilidades de lideranças de forma prática, por meio de ensinamentos e experiências 

e no desenvolvimento da percepção, da persistência e da capacidade de aprender com 

ensaios e erros, vitórias e derrotas. 

O INEC trabalha tendo a Educação Biocêntrica como mediadora de um contexto 

organizacional, utilizando a própria instituição como aprendizagem. Reconhece nos 

seus colaboradores seu maior patrimônio, assim desenvolve atividades que motivam 

as competências das lideranças, investindo na formação e capacitação de seus 

profissionais, que serão cada vez mais determinantes para a continuidade do sucesso 

da empresa. 

O objetivo é construir com todos os colaboradores uma ambiência propícia para o 

crescimento, engajamento e participação contínua, o que proporciona aprendizagem, 

mudanças e renovações que impactam diretamente nos resultados. 

Cidadania 
O papel das microfinanças vai além do acesso ao crédito, proporciona a inclusão 

produtiva e bancária, pois como este é produtivo e orientado, tem uma função social 

maior, é prestada uma orientação educativa sobre o planejamento do negócio, com 

assessoria e orientação empresarial, fortalecendo o espírito empreendedor. 

Por meio do Crédito Produtivo e Orientado, são proporcionadas às pessoas de 

baixa renda atividades produtivas e, como conseqüência, há um impacto direto na 

melhoria da qualidade de vida dos nordestinos. O empreendedor (novo beneficiário) 

poderá incluir seus filhos em escolas estruturadas, possibilidade de frequentar 

melhores lugares, oferecer aos familiares opções de lazer, participar mais ativamente 

de manifestações culturais, entre outros, levando-se a ter uma ótima perspectiva 

nas gerações futuras. Constata-se que o microcrédito tem uma forte contribuição no 

desenvolvimento social nas Regiões onde atua.
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O INEC é uma organização em sua essência responsável socialmente. Sua criação 

foi inspirada nesta concepção de atuação. Sua missão tem relação direta com práticas 

de responsabilidade social, razão pela qual, ao longo dos anos, a instituição desenvolve 

ações no âmbito da capacitação, educação (formal, digital, ambiental e comunitária), 

assistência, saúde, geração de trabalho e renda, considerados linhas prioritárias para 

a mudança de comportamento e sustentabilidade local. 

Há estímulos permanentes para o envolvimento de todos os colaboradores em 

campanhas solidárias, trabalhos voluntários, participação em eventos de orientação 

às pessoas carentes, palestras, cursos, participação em eventos e práticas de proteção 

à vida. 

Acreditamos que a transformação da sociedade não ocorre de forma isolada. É 

fundamental estender as mãos e buscar nas parcerias oportunidades para promover 

mais qualidade de vida, integrar economia, meio ambiente e educação. Assim se ajuda 

a fazer um Cidadão. Essa é a grande inovação, é a grande ‘sacada’, mas que só se confirma 

quando há a composição e zelo com cada integrante desta rede, em ser mais respeitoso 

com a natureza. Semeamos e acreditamos que se for bom para o meio ambiente, é bom 

para nós.”

“... tudo na terra tem um propósito, cada doença uma erva para 
curar, cada pessoa uma missão a cumprir. Esta é a concepção dos 
índios sobre a existência...” 

Christine Quintasket 

Índia Salish
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“... falar do Espaço Nordeste por termo de vivência é 
ver que dentro dele há uma experiência extraordinária; 
o comodismo, o aconchego com meus clientes do 
Agroamigo, que se sentem muito à vontade; até então, 
com a desvinculação do posto de atendimento que tinha, 
que até então com 7 anos de casa, muita preocupação 
existia por parte deles, pois achavam que não ia ter mais 
atendimento, o banco ia estar saindo da cidade, mas eles 
viram que o banco foi embora, e um posto de atendimento 
ficou na questão do negócio, e eles ganharam algo a mais, 
esse algo a mais é uma parte cultural, uma parte social 
para os seus filhos, é a possibilidade da aproximação dos 
seus filhos com a inclusão digital, com a parte de leitura.”

Rafael 
Assessor do Agroamigo de Joaíma

“O meu trabalho é um prazer. Mudou muito a minha vida, 
sem contar que a quantidade de artistas, de pessoas que 
tem um talento iniqualável, um talento adormecido, um 
talento escondido, que nós temos que colocar à tona, temos 
que colocar essas pessoas dentro do espaço, dentro da 
sociedade, inserir todos os artistas que são esquecidos no 
seus quintais, nos seus quartinhos, artistas de um talento 
muito grande. Então, ser assessora cultural, eu acho que 
é um pouco disso, pegar, colocar e buscar as pessoas, 
trazer aqueles adormecidos, colocar a arte deles a vista de 
todos, colocar o seu talendo, incentivá-los a desenvolver 
mais ainda o seu talento, como nós temos aqui pessoas 
de baixa renda, que tem um talento muito grande, e que 
estão escondidos. Então o assessor cultural pode fazer 
mais, e acredito que eu posso fazer mais por eles, eu 
gosto muito da minha cidade, acho que é uma cidade 
muito rica nos artesãos, nos poetas, no teatro, só que 
ainda não tinham visibilidade. 
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Agora sim, nós estamos trazendo todos para dentro do 
Espaço, estamos trazendo um incentivo junto ao INEC; e 
eles estão gostando demais disso, as pessoas da cidade 
comentam, e isso me dá uma satisfação muito grande. 
O Espaço Nordeste é vida, hoje é a minha vida, e me 
incentiva a viver mais com a alegria de oportunizar 
muitas pessoas a mostrar o seu trabalho. Eu amo o que 
faço, amo a arte, e ser Assessora cultural, aqui hoje, é 
fundamental.

Iolanda Luz
Assessora Cultural do Espaço Nordeste de Joaíma - MG

“... não conhecia uma trabalho tão maravilhoso quanto 
é o do Espaço Nordeste. Ele veio complementar aquilo 
que o agente de desenvolvimento sempre vinha fazendo, 
e veio realmente dar a oportunidade a todo seguimento 
da sociedade. O Espaço Nordeste vem agregar todo 
o segmento da sociedade, todos os líderes e isso é 
importante que as pessoas, as nossas colaboradoras 
fiquem atentas. Estou maravilhado com o Espaço 
Nordeste, e era aquilo tudo, veio complementar o 
trabalho do Agente de desenvolvimento.” 

Marcos Batista de Paula, 
Agente de Desenvolvimento do Banco do Nordeste

 Vale do Jequitinhona

“… foi um evento de grande importância para todos 
os segmentos, porque o Espaço Nordeste detém três 
pilares importantes como social, cultural e o negócio, 
e é onde converge todos os movimentos destes diversos 
segmentos dentro desse Espaços Nordeste, envolvendo 
as escolas diretoras, os órgãos técnicos, envolvendo 
os professores, envolvendo a igreja, a maçonaria, a 
sociedade como um todo, para que juntos possam cada 
vez mais ser reforçados as atividades realizadas nesse 
Espaço Nordeste.“ 

Gilberto Moraes
Gerente Geral da Agência Almenara - MG
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Saudações

Amigos estou lhe escrevendo,
Pra falar da novidade,
É de um curso muito bom!
Que estão tendo na cidade.

Pode acreditar amigo
Tô te falando a verdade
Você devia fazer,
O que te falta é vontade
Se tu fizeres vai gostar
E vai se encher de vaidade

Gostaria de saber se você vai se 
inscrever,

Não fique preocupado, se sabe ou 
não sabe ler
Esse é o grande momento que 
temos para crescer

Venha amigo, tenha fé,
E procure saber mais
Você não vai gastar nada;
Toda essa papelada é por conta 
do INEC
e muita parceirada [...]

Cliente Crediamigo

Educação para o Empreendedorismo e
Gestão de Pequenos Negócios 

Nágela Araújo Costa
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Juazeiro do Norte - CE

Entendendo microcrédito não só como um eixo de desenvolvimento econômico, 

mas também de inclusão social, crescimento profissional e pessoal, o Instituto 

Nordeste Cidadania (INEC), Banco do Nordeste e Sebrae articularam uma parceria em 

2005, no sentido de possibilitar aos clientes do Crediamigo uma melhor gestão dos 

seus negócios, um caminhar para a Educação Financeira,  por meio do Curso Aprender 

a Empreender.

Uma estratégia, ou melhor dizendo, um diferencial na política do crédito, 

reconhecendo as necessidades, ao mesmo tempo que valoriza os saberes dos clientes, 

trazendo experiências, retratos do seu dia a dia. 

E como forma de respaldar e fortalecer essa ferramenta de capacitação, em 

2009, o projeto foi ampliado com a parceria do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior), o que possibilitou uma expansão desse curso com a 

seleção, formação de novos facilitadores e acesso para mais clientes. 

Uma ferramenta criada pelo SEBRAE, qualificada e ampliada pelo INEC e Banco 

do Nordeste, proporcionando em cada estado do Nordeste, norte de Minas e Espírito 

Santo, um espaço de novas aprendizagens, de construção do conhecimento do saber 

empresarial, tecendo um novo olhar sobre a arte de fazer negócios.
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“Só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, 
transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso 
mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-
apreendido a situações existenciais concretas”.

Paulo Freire

É desenhar um jeito de ser empreendedor do seu lugar no mundo econômico, e 

como não dizer educacional, fazendo dançar a prática com a teoria, incluindo essas 

pessoas de forma mais empoderada no universo empresarial, no universo do saber, de 

ser gente, que cresce e faz os outros crescerem, se reconhecendo enquanto pessoas 

importantes no processo de desenvolvimento local, regional e do país.
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“Aprender a empreender é uma 
ferramenta incrível para nossos 

empreendedores; muitos tão carentes 
de informações. O curso tem o poder 

de transformar seu negócio, sua visão, 
melhorando assim o meio em que 

trabalham e vivem. O curso vem ampliar 
os conhecimentos, trazendo ideias novas, 
compartilhando saberes, gerando assim 
uma visão forte e consciente do seu papel. 

Tem o poder de gerar mudança e sucesso 
para àquele que o aplica. Sintome 

honrada em ser instrumento 
de transformação, e estar em 

contato com àqueles que a cada 
dia transformam a cara do nosso 

Nordeste, deixando-o desenvolvido, 
tanto do ponto de vista econômico como 

cultural.” 
Ana Patrícia de Castro Freitas

Facilitadora

A maioria dos clientes do Crediamigo tem baixa escolaridade e poucos anos de 

estudo formal, pouco acesso à oportunidades de capacitação profissional no mercado, 

por desconhecimento (acesso à informação) ou dificuldade em freqüentar cursos 

(horário comercial, nível de conhecimento prévio exigido). É necessário qualificá-los 

mesclando conteúdos técnicos com as qualidades gerenciais já praticadas, ou seja, 

respeitando a cultura empresarial já desenvolvida.

 

“O curso foi interessantíssimo pois o conteúdo e a metodologia 
aplicada estavam de acordo com o nosso entendimento, e baseado 
na realidade social a qual fazemos parte.” 

Laurene Ferreira Nunes
São Luís
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Com o Aprender a Empreender, 
esses clientes têm a possibilidade 
de estar em sala de aula dialo-
gando, refletindo sobre coisas do 
seu cotidiano, trazendo o seu saber, 
o seu jeito de ser e estar no mundo, 
demonstrando que o conhecimento 
não está só no mundo letrado, da 
escrita, mas no conhecimento que 
se passa de pai para filho, da cultura 
que vai se enraizando, perpassando 
as gerações, na capacidade de se 
fazer presente no mundo, gerando e 
criando alternativas de sobrevivên-
cia. Como disse Salif (2009, p.7): 

A escrita é uma coisa e o saber 
outra. A escrita é a fotografia 
do saber, mas não o saber em 
si. O saber é a luz que existe 
no homem, a herança de tudo 
aquilo que nossos ancestrais 
vieram a conhecer e que se 
encontra latente em tudo o que 
nos transmitiram. Nos encontros 
temos vivências e escritas, há tro-
ca de saber.

Os pequenos empresários têm 
uma cultura própria, construída na 
experiência cotidiana, com uso de 
criatividade e vontade de vencer.
Nesse sentido, a qualificação técnica 
é complementar e focada no ensino 
aprendizagem de adultos, exigindo 
do assessor de microcrédito 
instrutor, atenção a seu papel, no 
sentido de estimular, o aprendizado, 
romper paradigmas e agregar o 
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conhecimento à cultura estabelecida.

“Durante esta minha cami-
nhada da vida, nunca 
recebi nenhum certificado. 
Hoje, aos meus 69 anos 
sou, certificada como 
uma empreendedora de 
sucesso!” 

Maria Zilda da Silva Cliente 
turma de 

Fortaleza - CE

A orientação empresarial e os 

eventos de capacitação são oportuni-

dades de conceder conteúdos e instru-

mentos de gestão sem custo aos 

micro-empresários. Por considerar 

que o conhecimento é uma ferramenta 

impor-tante no desenvolvimento dos 

pequenos empreendimentos e dos 

empresários, responsabilizar-se com 

essa atividade é estratégia para o 

desenvolvimento do setor.

“O curso é ótimo! Foi citado 
por todos os colegas, que 
vocês se preocupam com 
nosso crescimento, e isso 
pode ser mostrado por meio 
dessa aplicação, pois abriu 
a minha visão. Eu conto 
que o sucesso da minha 
empresa é a partir daqui”. 

Ana Vitória Cruz Rocha 
Cliente turma de 

Vitória da Conquista - BA
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Tanto os clientes, como os nossos funcionários (facilitadores do curso) enxergam 

nesse curso um instrumental de vários desdobramentos: criam-se possibilidades de 

novos negócios, se articula parcerias, forma-se uma rede de informações, se gestam 

ideias inovadoras como a idéia do apadrinhamento. Essa ideia foi criada pela facilitadora 

Cícera Jane, Regional de Juazeiro, em que o cliente escolhe no final do curso um 

padrinho para lhe entregar o certificado, em um verdadeiro ritual de encerramento de 

curso. Mas esse padrinho não pode ser qualquer pessoa, foram criados alguns critérios: 

tem que ter uma atividade produtiva, não pode ser cliente do Credimigo, familiar, ser 

um bom pagador, pois o objetivo é captá-lo como cliente, o que vem trazendo grandes 

resultados. 

“A cada dia uma caixinha de surpresa, sabe o que saía da caixinha? 
Lições de vida, a busca do saber, a descoberta, a inovação. A cada 
lição a busca do sonho encarando a realidade”.

Terezinha P. Mota 
Montes Claros

“É um verdadeiro instrumento de capacitação que funciona de 
maneira efetiva e com fácil entendimento. Em alguns casos, o curso 
é um transformador de realidades. A importância para os clientes é 

Obra de arte do artista plástico Antenor Lago
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justamente o ato de transformar a sua realidade. A partir do momento 
em que eles sentem que podem fazer tudo de maneira diferente, a sua 
empresa começa a mudar e isso reflete em outros aspectos de suas 
vidas. Me orgulho de fazer parte de uma história tão bonita e que 
muda a vida de tanta gente”. 

Alberto Geminiano Olegário
Facilitador

Nesse movimento se gestam sentimentos de gratidão, de reconhecimento, de 

respeito, valores de fidelidade, lealdade, ampliam-se os vínculos, principalmente com 

o Programa Crediamigo e o Assessor de Crédito. Os clientes se sentem premiados, 

sortudos, verdadeiras jóias raras, e os facilitadores se sentem missionários, mestres 

com um grande poder de transformação.

“Obra de arte do artista plástico Antenor Lago, que dedica seu tempo e 
qualidade de presença amorosa do INEC, por meio de seu trabalho-doação, 
sendo Assessor técnico, meta-competência a favor da vida. Esta imagem 
representa a economia de dádiva, visão de mundo que integra o dinheiro 
ao tempo, à terra, à vida, às pessoas e ao planeta. O INEC nesse período de 
2007 a 2012, tempo que retrata este livro, buscou inspirar o desenvolvi-
mento dentro dessa lógica onde a economia, o amor, a arte, a ciência e o 
respeito à vida deram o tom para as decisões cotidianas”. 

Cássia Regina
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