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Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Livro A Sustentabilidade Institucional de Entidades da Sociedade Civil Brasileira, 
Recife 2008. Realização CCFD - Terre Solidare. Organização EQUIP – Escola de Forma-
ção Quilombo dos Palmares;

- Relatórios Internos: Oficina de Sustentabilidade Equip 2018. Assessoria de Avanildo 
Duque – ActionAid/Brasil e diálogo da experiência de gestão do Centro Agroecológico 
Sabiá. Alexandre Pires;

- Proposta de Política de Sustentabilidade Econômica Financeira para a Equip. Produção 
Interna/EQUIP 2001. Autores   Regina Lúcia Emiliano Pinheiro. Francisco Mesquita de 
Oliveira, Acácio Francisco Araújo Santos;

- Os Desafios da Gestão Administrativa Financeira. Diony Andrade Assessoria CAIS/-
Miserior 2018;

- A Opção de Financiamento da EQUIP. Acácio Francisco Araújo Santos;

- Plano Trienal Equip – 2018/2010.

GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.
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gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.
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desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

A EQUIP ao completar 30 anos de existência (1988-2018) apresenta nessa trajetória, 
no campo da sustentabilidade, elaborações e reflexões teóricas considerando, princi-
palmente, os problemas e desafios apresentados em relação ao modo do fazer a 
Gestão Institucional. Questões que vão desde as dimensões estruturais e administrativas, 
quanto ao fazer pedagógico institucional. Nessa trajetória avançamos nos esforços em 
diferentes tempos, (desde a fundação 1988 até os tempos atuais), e em diferentes 
contextos em buscar saídas na perspectiva de fortalecer e apresentar capacidades 
para superá-los. A instituição certamente não caminhou sozinha. Ampliou concepções 
e espaços de diálogo com entidades parceiras para afirmar-se em um campo da socie-
dade civil a partir de um trabalho comprometido para a luta, conquistas de direitos e 
cidadania do povo mais pobre e da educação popular como perspectiva libertadora 
das pessoas e da sociedade.  

O contexto atual é desafiador para o campo das organizações e movimentos populares, 
em cada vez mais buscar construir caminhos estratégicos de luta e de fortalecimento de 
suas ações e intervenções. São tempos para se reafirmar a construção de uma unidade, 
convivendo e respeitando as diferenças ideológicas e práticas na diversidade. 

São tempos para não deixar ninguém para trás e não soltar a mão de ninguém, pois a 
conjuntura no Brasil que se acirrou com o GOLPE articulado desde 2003 e efetivado 
em 2016 para criminalizar os movimentos, ONGs, partidos de esquerda e enfraquecer a 
democracia. É o Fascismo instalado no Brasil e na América Latina, em particular,  
articulado com as forças militares, o poder judiciário, a mídia e os fundamentalismos 
religiosos, proporcionando um retrocesso nas conquistas históricas da classe traba-
lhadora e segmentos mais fragilizados da sociedade.

A Cooperação Internacional cumpre um papel importante nesse contexto em defesa 
da democracia, da vida e dos direitos, sob a perspectiva de denunciar violação de 
direitos ou apoiar lutas em defesa dos direitos humanos. Se por um lado o Brasil esteve 
em cenários de avanços das políticas públicos e diminuição de estatísticas da fome e 
da miséria, corremos hoje, o grande risco de voltar ao aumento significativo da fome e 
da miséria. Segue, portanto, por parte da Cooperação Internacional, o desafio de 
manter apoios e solidariedade internacional às causas do povo explorado.   

Na instituição e, na relação com parceiros, as reflexões e elaborações trouxeram o 
resgate de importantes registros e análises em torno da Política de Sustentabilidade. 
Neste campo, tanto a EQUIP quanto as organizações parceiras têm resistido à: 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 

08 SOCIALIZANDO REFLEXÕES QUE DESAFIAM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

a) Diversos contextos: local, nacional e internacional nos desafiam a superar a dificul-
dade financeira institucional, do ponto de vista da escassez e da diminuição de recursos;

b) Ampliação de fontes de recursos para manter as atividades, assim como buscar 
alternativas para fortalecer e ampliar a luta e a resistência, de forma a manter o funcio-
namento da estrutura, da gestão política e administrativa da instituição;

c) Buscar alternativas do fazer educativo e político junto aos movimentos sociais que, 
no caso da EQUIP, é o seu principal desafio institucional. Para este fim, ampliar o traba-
lho em redes e estreitar a relação com fontes financiadoras tem sido estratégia que se 
apresentam em diferentes formatos e métodos.

Desta forma, reafirmamos que a Política de Sustentabilidade se dá a partir do pensar 
institucional, mas também em diálogo com parceiros para ampliar leitura da realidade 
e buscar alternativas mais coletivas.

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos o conceito de “Crise”, como situações adversas que se apresentam em 
tempos e diferentes contextos. Na história da EQUIP os momentos de crise se deram a 
partir da constatação e do reconhecimento da existência de um problema real a ser 
enfrentado, por exemplo, da escassez de recurso financeiro, diminuição do tamanho 
da estrutura institucional ou da redução do quadro de pessoal. A partir do reconheci-
mento dos reais problemas, o fato tende a nos favorecer buscar capacidade de superar 
a crise com criatividade, ousadia e determinação. 

Dos aprendizados que vivenciamos nos momentos de crise, tem sido fundamental 
ainda, perceber quais as oportunidades e fortalezas necessárias para a construção do 
PROJETO de Sociedade que defendemos. Uma das principais estratégias é aliar-se ao 
público participante das ações formativas da Escola. Essa relação com o público parti-
cipante é prioritária na construção e afirmação de uma concepção de Educação Popular e 
de seus instrumentos sistemáticos para a intervenção política e participativa. Por isso, 
a EQUIP registra na sua história, a construção estratégica de ação e incidência em 
REDES, a exemplo da Rede de Educadores Populares e Rede de Jovens do Nordeste 
como forma de dar continuidade aos processos de  formação política e o fortalecimento 
dos movimentos sociais.

Em reflexões coletivas e internas na instituição é pautado o debate sobre “crise” para 
reconhecer quais as questões e ou crise que a EQUIP precisa de fato enfrentar. Esse 
reconhecimento se dá de forma processual e leva em conta a análise da realidade, dos 
conteúdos e métodos para se reinventar na ação institucional. O reinventar-se, portanto, 
está associado com a presença efetiva da Educação Popular no Nordeste. Não se trata, 
por exemplo, apenas de criar iniciativas de eventos pontuais sem um processo siste-
mático de organização e realização. Trata-se de apresentar ações que resinifique o 
compromisso das organizações sociais e parcerias nas ações locais, nos ESTADOS e na 
região Nordeste que concretize a realização de uma intervenção mais forte e consolidada.

Um avanço importante é apontar qual o problema a ser enfrentado! Muitas das vezes 
esse problema está relacionado à crise no campo da Gestão Institucional. Nesse sentido, o 
problema não se limita somente ao aspecto financeiro, mas em perceber e compreen-
der o conjunto das situações apresentadas e definir quais as práticas e iniciativas que 
identifiquem uma nova concepção de gestão, que coloque em xeque a desconstrução 
dos velhos vícios de gestão que tradicionalmente se carrega. Muitas dessas concepções e 
práticas, historicamente também estão presentes ou se reproduzem nas práticas das 
entidades e movimentos sociais que atuamos, como por exemplo:

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 

SUSTENTABILIDADE E POLÍTICA
DE GESTÃO – ENFRENTANDO
A CRISE INSTITUCIONAL

se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.

10 SOCIALIZANDO REFLEXÕES QUE DESAFIAM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

a) A falta de planejamento orçamentário para responder as demandas apresentadas; 

b) A falta de definição das prioridades e de investimentos político e financeiro. O que 
é prioritário? Quais as atividades? Com quem e como realizar?

c) A falta de adequação das condições financeiras e estruturais em relação às condi-
ções reais para se efetivar as atividades, considerando estrutura física e quadro de 
pessoal para responder as demandas solicitadas; 

d) Relações de poder e de hierarquia entre executores e supervisores. Como se 
distanciar de um perfil de gestão centralizador ou meramente militante que as vezes 
pode torna-se distante da gestão política e administrativa cotidiana na instituição?

Esses, entre outros elementos, são reflexões que devem levar em conta o enfrenta-
mento e o desafio em elaborar o exercício de Planejamento. O Planejamento é o 
elemento essencial para considerar questões que compõem a gestão política e peda-
gógica na instituição: estrutura, quadro de pessoal, recursos e a definição de priorida-
des da ação a ser realizada. Este processo de Planejamento deve ser feita prioritaria-
mente de forma coletiva e não como entendimento individual dos que compõem as 
instâncias representativa e/ou executiva da gestão institucional.

No campo da Política de Sustentabilidade é importante considerar na história da 
instituição, oportunidades para construir pacto político cuja causa central esteja 
comprometida com a valorização dos instrumentos que marcaram o modelo da 
gestão institucional. No caso da Escola, nesses trinta anos de existência, colocar no 
centro do debate a emergência de um novo modelo de gestão que esteja em sintonia 
com as demandas atuais que, por sua vez, exigem a construção de um projeto de 
sociedade justa que desejamos construir e que considere a mobilização e definição 
dos sujeitos de sua ação formativa, a centralidade da Educação Popular nos Processos 
Formativos sistemáticos no Nordeste, com destaque para o papel fundamental dos 
intercâmbios e sistematização de experiências, recolocando a EQUIP no cenário regional 
como Escola Popular que tem acúmulo de capital intelectual e cultural. 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

SOCIALIZANDO REFLEXÕES QUE DESAFIAM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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- Relatórios Internos: Oficina de Sustentabilidade Equip 2018. Assessoria de Avanildo 
Duque – ActionAid/Brasil e diálogo da experiência de gestão do Centro Agroecológico 
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 

12 SOCIALIZANDO REFLEXÕES QUE DESAFIAM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL

GESTÃO E A RELAÇÃO
COM AS INSTÂNCIAS
INSTITUCIONAIS se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 

que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.
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Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

Como sustentar essas dimensões na 
perspectiva da educação popular, de uma 

política de gestão compartilhada e 
participativa na EQUIP?

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 

14 SOCIALIZANDO REFLEXÕES QUE DESAFIAM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL

se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

SUSTENTABILIDADE
MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

² MISEREOR -  Agência de Cooperação Alemã
³ CCFD – Comitê Católica contra a Fome e pelo Desenvolvimento

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

SOCIALIZANDO APRENDIZADOS
E INICIATIVAS – POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE     

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;
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ABONG - Experiência do processo de elaboração, discussão e efetivação de uma Lei nacional de 
número que trata da regulamentação do uso e prestação de contas dos recursos públicos por parte 
de organizações da sociedade civil junto aos governos, estamos falando do MROSC. Este marco 
regulatório é um importante instrumento que orienta para a política de acompanhamento e 
atualização â prestação de contas no enfrentamento da burocracia da gestão governamental no 
exercício e execução de projetos sociais junto às organizações da sociedade civil. Ao Marco 
Regulatórios se faz necessário a leitura dos contextos políticos, e do compromisso ético por parte do 
governo e das organizações no que se refere à metas e objetivos a serem pactuados e executados no 
projeto, de forma que esteja em comum acordo o compromisso para a efetivação dos direitos 
humanos e da qualidade de vida das populações mais vulneráveis que se apresenta como objeto de 
ação no projeto.

ABONG - Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais
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Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.
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gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

ELEMENTOS DA ATUAÇÃO POLÍTICA -
ESTRATÉGIAS PENSADAS ENQUANTO
POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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- Relatórios Internos: Oficina de Sustentabilidade Equip 2018. Assessoria de Avanildo 
Duque – ActionAid/Brasil e diálogo da experiência de gestão do Centro Agroecológico 
Sabiá. Alexandre Pires;

- Proposta de Política de Sustentabilidade Econômica Financeira para a Equip. Produção 
Interna/EQUIP 2001. Autores   Regina Lúcia Emiliano Pinheiro. Francisco Mesquita de 
Oliveira, Acácio Francisco Araújo Santos;
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 
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se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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GLOSSÁRIO:

Abong - Associação Brasileira de Organizações não governamentais.

ActionAid Brasil - Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de 
gênero e pelo fim da pobreza.

CCFD - Comitê Católico Contra Fome e pelo desenvolvimento.

CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe.

EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 

se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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21SOCIALIZANDO REFLEXÕES QUE DESAFIAM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL



Esta publicação é resultado da sistematização dos processos de reflexões, debates e 
elaborações internas. Mas também reflexões coletivas com parceiros estratégicos a 
partir de encontros e seminários sobre política de sustentabilidade na EQUIP – Escola 
de Formação Quilombo dos Palmares, no período de junho de 2017 a dezembro de 
2018.

A EQUIP, historicamente, há mais de 30 anos vem se afirmando como uma Escola de 
Formação com o referencial baseado na concepção dialética da Educação Popular. No 
Brasil tem como campo de atuação geográfica prioritária a região Nordeste e se 
propõe a contribuir com processos formativos para participantes dos movimentos 
populares, juvenis, mulheres, LGBTI, movimentos sindicais e rurais, organizações 
sociais, movimentos eclesiais de base, povos de comunidades tradicionais, assim 
como atuação em fóruns, redes e articulações no campo e na cidade, que defendem a 
democracia e uma sociedade justa, democrática e participativa. 

A Educação Popular norteia a ação político-pedagógica da EQUIP. Com essa pedago-
gia libertadora, a instituição fortalece sua atuação educativa e política para o alcance 
da sua missão na articulação quanto à promoção de espaços para diálogos, reflexões 
coletivas e intercâmbios de conhecimentos e de experiências. Também ressaltamos o 
investimento na dimensão subjetiva presente na vida dos/as ativistas, pois fortalece 
também uma relação política mais direta. Dessa forma, a organização compreende 
todos estes elementos como essenciais para a luta, para a transformação da realidade 
e enfrentamento às dimensões desiguais de classe, gênero e raça que são elementos 
estruturadores das desigualdades sociais. 

Esta publicação cumpre o objetivo de socializar orientações, práticas em captação e 
mobilização de recursos a partir da experiência institucional da EQUIP. Certamente 
que não pretendemos apresentar respostas prontas e, nem as temos, pois essa luta é 
desafiante e difícil. Mas também nos proporciona aprendizados, experiências e 
conquistas através do enfrentamento a conjunturas adversas para manter vivo e 
pulsante o projeto de continuar fazendo a formação política com base na educação 
popular junto aos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. 

Então, como falar em dinheiro? E as fontes, aportes, apoios para realizar o trabalho?  
Como garantir as relações de parcerias, o acesso e ampliação dos recursos? 

Sobre essas questões, reafirmamos que a EQUIP tem a socializar, como referencial, a 
própria experiência dos 30 anos como uma escola de formação em Educação Popular. 

Várias das reflexões e questões sobre a atuação da EQUIP e Sustentabilidade aqui 
apresentadas são de fontes inspiradas em documentações e relatórios internos sobre 
essa questão em diferentes tempos e contextos da atuação institucional. Assim, são 
também, reflexões em diálogo com os nossos parceiros políticos.

Por fim, topamos o desafio de apresentar este registro a respeito dessa temática que 
não é fácil de enfrentar, tampouco de vislumbrar práticas com saídas rápidas para a 
solução imediata. No entanto, inspirados pelo exercício da Educação Popular que ao 
enfrentar os conflitos e crises, deixamos fluir capacidades de reflexão e análise dos 
contextos, para descobrir oportunidades e tentar resolver as situações críticas, prefe-
rencialmente de forma coletiva. Por isso, ficamos esperançosos/as e com disposição 
para socializar, aqui, algumas questões no campo da construção de uma Política de 
Sustentabilidade Institucional.      

 

Concebemos a concepção sobre Gestão enquanto um espaço de construção de 
diálogo e participação política das instâncias institucionais (não ser somente a repre-
sentação jurídica e política), mas, poder acompanhar a atuação da Escola em seus 
diversos espaços e representações. Do ponto de vista da Gestão Institucional, a Escola 
persiste em construir um modelo de gestão compartilhada e participativa que envolva 
os diversos sujeitos (diretores/as, sócios/as, educadores/as e funcionários/as admi-
nistrativo), onde contemple o uso de instrumentos PMAS – Planejamento, Monitora-
mento, Avaliação e Sistematização, numa estreita relação com a política de comunica-
ção e de sustentabilidade institucional. 

A seguir apresentamos algumas questões que a EQUIP se desafia no cotidiano de um 
modelo de Gestão, levando em conta o Planejamento das Ações e a construção de uma 
prática educativa emancipatória que seja capaz de responder às demandas dos movi-
mentos sociais e as demandas internas da instituição. 

1 - O nível de responsabilidade política e representativa institucional versus o tempo 
de atuação e das reais condições efetivas das pessoas em participarem mais da vida 
institucional. Esse debate é pautado e atualizado sempre quando da realização das 
Assembleias Ordinárias onde se coloca em que medida e como se dá a participação de 
educadores/as populares e associados/as (sendo liberados ou não financeiramente), 
possa garantir apoios sistemáticos aos processos formativos da EQUIP no Nordeste, 
considerando sua atuação regional nos nove estados.

2 - Atualizar no âmbito institucional, as temáticas e as demandas dos movimentos 
sociais frente a contextos conjunturais e relacionar com as oportunidades e fortalezas 
apresentadas no Plano Trienal como ferramentas que possibilitem viabilizar ações, 
ampliar parcerias e captar novos recursos. O Plano Trienal é o instrumento de planeja-
mento, monitoramento e avaliação a cada ano de sua execução.

Na instituição, o sentido e o conceito de sustentabilidade vem se ampliando no enten-
dimento em ser um fenômeno que se articula com outros aspectos na e da vida institu-
cional. Reforça-se a ideia de construção de uma Política de Sustentabilidade compre-
endida não como um Projeto isolado, tampouco, não é um único esforço ao pautar 
eventos ou realizar atividades para conseguir recursos. Nesse sentido, a Política de 
Sustentabilidade leva em conta a compreensão de Gestão Institucional enquanto 
práticas institucionais que buscam construir novas formas para recriar modelos que 

A política de sustentabilidade deve se articular com o conjunto das ações da instituição. 
É se adequar à estrutura disponibilizada e/ou readéqua-la para o trabalho consideran-
do o seu quadro de pessoal e recursos humanos que se conta, bem como o uso e a 
manutenção da sede. Tem a ver também com a efetivação de uma política de comuni-
cação que leve em conta a elaboração de mecanismos e processos internos que informem 
as ações institucionais para dentro e para fora da instituição.

A partir dessas reflexões e revisitando documentos internos, constatamos que a 
questão da sustentabilidade não se trata de uma temática nova na Escola, pois já 
existe um acúmulo de reflexões na instituição a esse respeito. A Escola já produziu 
muito sobre o assunto, como por exemplo: 

- Produções em diferentes períodos e conjunturas apontando recomendações e 
propostas que objetivam maior eficiência e maior eficácia das ações da instituição. 

- Reflexões sobre sustentabilidade tendo como referência o Plano Trienal com temáticas, 
concepções e resultados das avaliações que são elementos substanciais para o debate 
à luz da educação popular e que desafia a ação de uma Escola de Formação voltada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais.

- Percepção de como se comporta ou como se dá os contextos e as relações de parcerias, 
inclusive com a colaboração internacional.

- Acesso a Recursos Públicos. Além da preocupação do uso com transparência e 
ética, nos orientamos pela percepção de em que medida esta política de acesso a 
fundos públicos tem contribuído para fortalecer ações junto aos movimentos sociais e 
a ação formativa da educação popular.

- Atuação e ação em REDES como forma de dá maior sustentabilidade e alcance das 
ações na região Nordeste, mantendo a regionalidade da atuação da EQUIP, qualificar 
os mecanismos dos indicadores e mensurar resultados das ações.

- Participação em eventos específicos de estudos e debates sobre Educação Popular 
e Sustentabilidade. São espaços que contribuem para pautar e atualizar reflexões 
coletivas sobre a dimensão conjuntural, cultural e política. O diálogo e a troca de expe-
riências também se fortalecem com diversas parcerias, a exemplo do CEAAL  e da 

Compreendendo que Política de Sustentabilidade tem a ver também com acesso aos 
recursos para o financiamento das ações e o funcionamento estrutural da instituição, 
socializamos alguns aprendizados e iniciativas.          

Parcerias com organizações, mais precisamente com a Rede de Educadores/as 
Populares do Nordeste para realizar ações conjuntas. Estratégia de compartilhar 
recursos disponibilizados para a ação formativa. Essa estratégia otimiza recursos 
humano e financeiro, além do exercício da solidariedade sustentável.              

Acesso a Recursos Públicos. Essa experiência sempre se pautou nos princípios do 
uso de recursos públicos para o fortalecimento das ações dos movimentos sociais. 
Nos projetos financiados com esses recursos, o diálogo com o público envolvido e os 
gestores públicos acontece de forma a favorecer a relação no acompanhamento com 
ênfase no PMAS – Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização. Dessa 
forma a gestão se apresenta mais transparente e eficiente. 

Vale ressaltar que no campo das ONG,s e, principalmente por parte da ABONG   , no 
período de 2014 a 2016 houve a nível nacional um significativo avanço em relação ao 
acesso a recursos públicos e a relação entre governo e sociedade civil para o enfrenta-
mento da burocracia no acesso aos recursos e na prestação de contas. Este processo 
resultou na Lei do Marco Regulatório de Acesso a Recursos Públicos - MROSC LEI 
3.019/2014.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Emenda Parlamentar. Esta é uma estratégia que fortalece as ações locais dos 
movimentos e viabiliza recursos através de Gabinete Parlamentar para organizações e 
movimentos sociais através de um projeto específico. Esta ação tem acompanhamen-
to jurídico e político por parte da Equip junto ao movimento que apresentou o projeto... 

Venda, Elaboração e Produção de Materiais. Um desafio para obter recursos 
próprios institucionais é a venda colaborativa de materiais, tais como canecas, livros, 
agendas, camisas, etc. Esta experiência tem sido desafiadora entre produzir os mate-
riais e ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para a instituição. Pois no geral a 
venda é em sua maioria entre as pessoas que são dos movimentos e, portanto, os 
preços devem ser acessíveis as condições de quem compra. Algumas vezes só dá para 
cobrir os custos com a confecção dos materiais, outras vezes apresenta pequenos 
“lucros”. Mas o que prevalece mesmo é o retorno político de divulgar a instituição de 
colocar no mundo o propósito do fazer a educação popular. 

se ajustem à prática da reponsabilidades compartilhadas, sobretudo, no fazer educativo 
que é para a EQUIP a principal atividade que dialoga com seu sentido de existir. 

No quadro abaixo segue uma ilustração que questiona e que, ao mesmo tempo, orienta as 
relações quanto às dimensões do lugar do projeto de sociedade, dos sujeitos sociais, 
da educação popular e dos processos formativos que a EQUIP se predispõe a construir 
em relação a uma Política de Sustentabilidade no conjunto de suas ações. 

MISEREOR   que já realizaram eventos específicos de formação junto aos seus parcei-
ros sobre Gestão e Sustentabilidade. 

- Realização de oficina da Instituição/EQUIP em diálogo com as experiências de 
outras organizações. Disponibilidade de outras parcerias em coordenar o debate interno 
como forma de ampliar as leituras e possibilidades de ações inovadoras nesse campo.

- Outro espaço de contribuição sobre Sustentabilidade tem sido com o CCFD    que ao 
aproximar o diálogo e a prática de visitas junto aos parceiros na Europa, tem favorecido 
intercâmbios reforçando a compreensão de que sustentabilidade não se limita somen-
te à busca de recursos, mas considera a troca de informações a respeito das práticas 
vivenciadas nos contextos que enfrentamos, bem como oportunizar o conhecimento 
entre os parceiros locais que disponibilizam os recursos da cooperação.  

- A relação com a Cooperação Internacional se pauta na garantia da identidade e 
autonomia institucional, a partir da concepção e método de trabalho em Educação 
Popular. Esta relação considera por um lado, o diálogo frente às exigências da coopera-
ção internacional, sem, contudo, perder o foco de como e em que se atualizar para o 
novo momento histórico, contextos e práticas políticas, sem deixar de ser o que somos. 

• Priorizar uma proposta de Mobilização de Recurso que inclua a capacitação em 
processos de Sustentabilidade e Mobilização de Recursos. Designar pessoas respon-
sáveis para esta tarefa, mapear possíveis fontes de financiamentos, elaborar e dispu-
tar projetos, editais etc;

• Criar instrumentos para a mobilização dos recursos. Mapear possíveis financiado-
res e arriscar-se na inovação de ações, ousando na busca de novas alternativas; Mobili-
zação de Recursos voltada para a infraestrutura necessária da instituição (prédio, 
sede), redimensionando o seu uso caso seja necessário;

• Fortalecer o debate da educação popular junto aos movimentos sociais e na luta por 
direitos apoiando projetos e ações nos movimentos de base. Potencializar processos 
sistemáticos de formação política, da incidência e a identificação do público que 
realiza as ações nos movimentos. Desta forma, garantir espaço de reflexão, capacita-
ção, planejamento, monitoramento intercâmbios e sistematização de experiências, 
sobretudo com o olhar de ações externas (outras parcerias) que inovaram nas ações 
junto aos movimentos sociais;

• Ampliar fontes de recursos como forma de fortalecer a concepção e prática de uma 
política de sustentabilidade, onde se possa consolidar um modelo de gestão participa-
tiva e compartilhada por todos na instituição;

• Sustentabilidade e os sonhos utópicos possíveis. Possibilitar o diálogo diminuindo 
conflitos para seguir o caminho. Redesenhar, elaborar um organograma para identifi-
car os objetivos que pretende realizar.

Chegamos ao final desta publicação socializando nossos aprendizados, reflexões e 
debates internos e coletivos construídos com nossos parceiros políticos, além do 
diálogo com as instâncias governamentais e as agências de cooperações internacio-
nais. Compreendemos, portanto, que a sustentabilidade financeira é política.

As principais orientações de aprendizados sobre a sustentabilidade política e finan-
ceira na EQUIP diz respeito a uma proposta educativa e transformadora, fortalecendo 
os sujeitos políticos da ação, ou seja, as juventudes, as mulheres, população negra, 
população LGBTI, populações ribeirinhas, indígenas entre outras, reafirmando o 
propósito da captação de recursos com a possibilidade de manter autonomia e 
liberdade e de inovar em métodos do fazer político e educativo das ações.

A Política de Sustentabilidade é uma experiência de inclusão que deve refletir a luta 
pela justiça social. Deve ser alicerçada nos princípios fundantes que a instituição 
acredita e persiste, reconhecendo os limites e contradições próprios da dialética da 
educação popular, no caso da EQUIP, foco principal de sua atuação. Considerar a 
realidade dos contextos (ora favoráveis, ora muito difíceis), mas apostando que o 
próprio momento de “crise” pode se tornar oportunidade de redesenhar estratégias 
possíveis de superação política, financeira e sustentável. O processo surge do lugar 
para o lugar e empodera os sujeitos envolvidos.

Sustentabilidade Institucional é uma dimensão reforçada na trajetória de atuação no 
campo da educação popular. É uma atuação política posicionada no campo popular e 
democrático, levando em conta o respeito à diversidade de sujeitos dos movimentos 
sociais e de se estreitar as relações com as parcerias, garantindo princípios ideológico 
e prático, considerando as dimensões da igualdade de gênero, autonomia das juventu-
des, luta pelo enfrentamento ao machismo, racismo e capitalismo numa perspectiva 
emancipatória e futura. 

No campo da Sustentabilidade Financeira é também apostar na capacidade de dialogar e 
de mobilizar recursos com órgãos financiadores, numa perspectiva política, atualizan-
do o debate sobre a defesa de direitos e a sustentabilidade institucional em função de 
um plano estratégico, não só financeiro, e sim afirmar posições políticas de atuação.

• Atuar em Redes – realizar ações em parcerias. Estratégia que articula e potencializa 
as ações dos movimentos, a formação e a incidência política. Amplia ação territorial e 
regional Nordeste além de articular diversidade de sujeitos;

• Participação em espaços políticos e de representação, ocupar outros espaços a 
partir das demandas institucionais considerando contextos conjunturais a serem 
enfrentados;

• Potencializar as ações e projetos desenvolvidos a partir das temáticas e públicas da 
atuação institucional. Apoio político institucional junto aos movimentos sociais;

• Instituir Núcleo/GT de Mobilização de Recursos mantendo pessoas que tocam a 
elaboração de projetos. Esta tarefa não deve ser de uma única pessoa. Esta pessoa 
coordena e lidera o processo e elabora projetos para busca de recursos – pessoa chave 
a quem se reportar aos demais envolvidos. Nos vários momentos de elaboração dos 
projetos, considerar 03 campos que são permanentes: coordenação, setor financeiro 
e a comunicação da instituição; 

• Estreitar a relação entre a política de comunicação e de sustentabilidade. Pensar a 
comunicação como algo estratégico, pois ela precisa ser entendida como parte do 
todo, vital na vida institucional. A comunicação está em tudo, ela é central, não é só 
comunicar ou divulgar. Voltar-se para a perspectiva de sustentabilidade requer olhar 
para a comunicação de uma forma mais efetiva, comunicar para dentro e para fora da 
instituição;

• Buscar novos diálogos, ampliar parcerias e atualizar a agenda de contatos (mala 
direta) com diversas e possíveis organizações, movimentos, sindicatos, organismos de 
igrejas, universidades, órgãos públicos, parlamentares entre outros;

• Prevê nos projetos, orçamentos para a produção, divulgação de materiais, inclusive 
garantir o monitoramento aos efeitos e retornos desse processo/;

• Definir qual o modelo de desenvolvimento do Nordeste que queremos construir na 
região. Fazer análise da situação do desenvolvimento existente e os projetos que estão 
em curso e em disputa, e como esses impactam na vida da população, definir priorida-
des de ação territorial. Interiorização das ações formativas e de articulações nas 
cidades e nos territórios;

Estaremos em permanente processo de construção e temos afirmações políticas 
importantes: continuar a ser uma instituição produtora de conhecimentos; persistir no 
apelo da missão da EQUIP, não diminuir a ação, mas potencializar o que temos e 
ampliar as oportunidades.

Contribuir e sugerir caminhos que nos move a continuar na luta por uma sociedade 
mais justa e nas ações coletivas dos movimentos sociais como sujeitos protagonistas 
de transformação social ou seja, ampliar horizontes de sustentar nossos sonhos e 
nossas utopias.
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EQUIP - Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

GT - Grupo de Trabalho.

LGBTI - Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Intersexo.

MISEREOR - Organização dos bispos católicos alemães para a cooperação e para o

desenvolvimento.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

ONG - Organização Não Governamental.

PMAS - Planejamento Monitoramento Avaliação e Sistematização.
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