PLANO REGIONAL DE
FORMAÇÃO MACROSUL –
PROJETO DE SOCIEDADE
Construindo possibilidades de
transformação social por meio
da Educação Popular no RIO
GRANDE DO SUL

“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E
esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir!” (Paulo Freire)

Ao longo destes anos de existência, a Rede de Educação Cidadã (RECID)
desenvolveu uma prática permanente de registros como forma de produzir conhecimento e aprimorar sua intervenção social, resgatando memórias e deixanOLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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do legados à Educação Popular (EP). Dessa forma, o coletivo de educadores do
Rio Grande do Sul, impulsionado pela metodologia Freireana, busca recuperar,
da forma mais abrangente possível, as produções dos(as) participantes. Narra-se,
identificando os limites do processo ainda que, por habitual, prevaleçam mais
fortemente os vieses de resultados satisfatórios, onde é relevante compreender
que também devemos aprender com os erros, para que nos sirvam como boas
lições.
Esse exercício nos remete à reflexão sobre nossos procedimentos, dizendo
como temos nos identificado enquanto sujeitos de direitos. A orientação sobre
pautarmos uma reflexão a partir de práticas transformadoras, calcadas nas vivências, nos encaminha para, juntos(as), adotarmos um fazer com mais amorosidade, empoderamento e autonomia, contribuindo na perspectiva do fortalecimento das comunidades onde nos inserimos. Tivemos nas cirandas nacionais
espaços para refletirmos sobre a importância de sistematizarmos nossas experiências de base, permitindo uma reflexão aprofundada do nosso trabalho, uma
retroalimentação produzida pela ação-reflexão-ação, como nos relembram Oscar Jara Holliday (2000) e Brandão (1999). A intenção é aprender do cotidiano,
das bases, do “pé no chão, no barro, na comunidade”, como falamos.
Optamos, neste momento, por dar ênfase ao nosso Plano Regional de Formação (PRF), destacando a primeira etapa, das três, em solo “gaúcho” de 17 a
41

19 de janeiro de 2014. Esse foi o passo inicial na direção de um plano de formação continuada e integrada, selando um acordo de união entre os três estados do
sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), para aproximá-los e
dar um sentido novo e de afinidade às suas agendas, na promoção da cidadania
e da conscientização política, com uma maior dimensão de identidade regional.
Constituímo-nos como educadores(as) liberados(as) e voluntários(as)
ligados aos movimentos sociais, rurais e urbanos, espalhados pelos estados brasileiros que, durante a trajetória da RECID, desenvolvem processos de formação preocupados(as) com a violação dos Direitos Humanos ligados à terra, à
moradia, à saúde, à segurança alimentar; ao trabalho, renda e jornada dignas; à
sustentabilidade do nosso planeta, às religiões e etnias. Prioritariamente, as pautas envolvem vários setores marginalizados, como os de mulheres, homossexuais, de negros(as) e quilombolas; de indígenas, de crianças, jovens e idosos. Para
além de fomentar as temáticas de participação e controle social, cuidados com o
meio ambiente e questões culturais, somadas também às de educação, violência,
comunicação, soberania, diversidade e acessibilidade.
42

41 Gaúcho(a): perante a tradição regionalista, refere-se à população, solo, origem, aos nativos (gaúchos(as)) do Rio Grande do Sul.
42 Liberado(a): expressão utilizada na RECID, que designa pessoas contratadas como educador ou educadora social.
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Projetando o PRF-MACROSUL e efetivando a 1ª
etapa no estado do Rio Grande do Sul
O projeto do PRF, elaborado a partir do processo de reflexão, objetivou
suprir as carências sentidas pelos(as) educadores(as) de terem mais subsídios,
que lhes oferecessem maior segurança para o exercício das atividades nos espaços em que seguem atuando, dada ainda a periódica entrada de novos(as)
educadores(as) que se agregam na rede, no intuito de maior apropriação de conteúdos e de metodologias para a militância, diante das contradições e realidades
que constatamos. Em janeiro de 2012, por ocasião do Encontro Macrosul, na
Lapa-PR, onde nos encontrávamos, educadores(as) dos três estados da região
Sul, apontamos essa escolha.
Entender a conjuntura, o contexto histórico, compartilhar as aprendizagens e ampliar os conhecimentos, afora os fatos que nos chegam através da mídia tendenciosa, que legitima o caráter de dominação e hegemonia, remete a
olhares mais críticos sobre as situações, evocando episódios desconhecidos ou
desprezados pela historiografia oficial. Assim, numa proposta ousada, apesar do
escasso prazo para nos dedicarmos a tão denso estudo, a saber, do vasto período
de que se fala, debruçamos nossas atenções em torno de séculos de opressão e
concentração de riquezas, em que a maioria da população sempre passou por
existências cheias de sacrifícios e circunstâncias adversas, em favor de minorias
privilegiadas.
Almejou-se progressão, das visões micro à macro: primeiro, o curso aconteceu no RS, no Convento dos Capuchinhos, em Porto Alegre, com o título de
Projeto popular e alternativas frente à crise capitalista, em janeiro de 2014, passando pela segunda etapa em maio de 2014 em São José-SC, com o tema: A história das ideias e lutas sociais no brasil e região Sul, enquanto que, novamente no
Assentamento do Contestado, no Paraná, focamos nossos estudos nas experiências de poder popular na América Latina, em setembro do corrente ano.
No RS, os facilitadores explanaram seus pareceres relativos aos mais de
10 anos da RECID, sobre a conjuntura e a organização para as duas etapas que
viriam adiante. A construção da Política Nacional de Educação Popular (PNEP)
e o Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político não
ficaram fora do debate, pertinentes à atualidade, incluindo o que estava por acontecer, como a
publicação do Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas e a sanção do
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil� (Mrosc). Muitos outros pontos vieram à tona como avaliações acerca do programa Bolsa Família43, políticas públicas, mulheres,
movimentos sociais, sociedade, Conferência Nacional da Educação (CONAE), rolezinhos44, Co43 Programa de governo. Benefício social. Transmissão de determinado valor para pessoas com baixa renda per capita.
44 Disponível em https: //www.google.com.br/search?q=rolezinho&rlz=1C1CHLG_pt-BRBR457BR457&oq=rolezinho&aqs=chrome..69i5
7.11785j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 Acesso em: 19 out. 2014.
OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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tas45, sistema prisional e menoridade penal, o histórico desta rede, enfim... Ademais, contamos

nesta atividade com importantes contribuições para a compreensão dos Direitos
Humanos.
Já na tradicional noite cultural, destinada à confraternização das pessoas,
inovou-se com as apresentações de tarefas de grupos, validando as múltiplas linguagens. Tivemos uma oficina de confecção de indumentária popular, seguindo a temática afro-brasileira. Uma das educadoras voltou para casa vestindo a
calça que fez sob medida, com a ajuda do alfaiate e educador popular e de outra
companheira, habilidosa na máquina de costura. Difícil ou divertidamente, viu-se que ali esteve uma ferramenta de luta contra o capitalismo, ou mesmo, uma
solução para os mais empobrecidos: poder confeccionar uma peça de vestuário que se precisa, quem sabe, a partir de reaproveitamento de vestuário usado
ou adquirindo o tecido que melhor aprouver, dispensando grifes e atravessadores. Outra educadora recordava sua mãe, confeccionando algumas roupas para
seus(suas) filhos(as) ao aprender a lida, por vontade e necessidade. No entanto,
se hoje tudo é mais barato, mais ofertado, infelizmente, é por conta de exploração de trabalhadores, dentro ou fora do Brasil, incentivando o consumismo
exagerado, supérfluo.
Aconteceu até um desfile no final da tarde! Por sinal, o encontro havia
começado com outra sugestão de costura: cada educador e educadora dos três
estados trouxe um pedaço de tecido caracterizado com os símbolos dos movimentos onde milita, por meio de pintura, bordado, aplicações, siglas, marcas,
para serem unidos uns aos outros, formando uma colcha de retalhos colorida
e cheia de informações – qual vitrais coloridos (FALKENBACH, 1995) − o que
não se encerrou nessa etapa, mas foi levado à próxima, para incorporar outros
pedaços de panos, outras identidades de grupos. Na continuidade da noite cultural, um educador interpretou e nos divertiu com as peripécias de um palhaço,
seu personagem. Seguiu-se uma pequena roda de samba animada, típica da cultura popular.
46

45 Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto/12 e Decreto 7.824/2012. Garantem reserva de vagas em universidades públicas e IFs para
alunos oriundos integralmente do Ensino Médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos.
46 Múltiplas linguagens são metodologias da comunicação e ensino que variam entre filmes, escrita, música, pinturas, dança, teatro,
poesias etc. Exemplo de um dos recursos utilizados: vídeo “Dancem Macacos, Dancem”. Encontrado em: < http://www.youtube.com/
watch?v=DRJqrLd7MrE>
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O outro PRF: curso de Formação de
Educadores(as) Populares da RECID-RS
PRF do Rio Grande do Sul − Viamão, Assentamento Sepé Tiaraju. Sem
adentrar detalhes sobre, passamos agora, neste registro, a estabelecer uma relação entre aquele PRF pensado em 2012, sua etapa inicial concretizada em janeiro
de 2014 e outro PRF que assumimos: o curso de Formação de Educadores(as)
Populares da RECID-RS, que se desenvolveu em Viamão, no Assentamento
Sepé Tiaraju, símbolo de luta e conquista do Movimento dos Agricultores Sem
Terra (MST). Estava previsto para acontecer em cinco módulos, entre setembro
de 2013 e maio de 2014, datas que passaram depois por algumas modificações.
Pretendeu-se pautar temas afins do que teria sido o projeto gerador (PRF − Macro), entretanto, contemplando um público local e precedendo-o. Os tópicos
elencados foram: a formação econômica e social do Brasil e a atualidade do projeto popular; a estrutura de classes no Brasil e a disputa de projetos políticos; as
opressões na sociedade brasileira: juventude, gênero e raça e a educação popular: fundamentos políticos pedagógicos e a teoria da organização e trabalho de
base. Ambas as propostas, a do PRF Macrosul (RS, SC e PR) e a da RECID-RS,
abarcaram caminhadas ora específicas, ora comuns, concernentes aos aspectos
pedagógicos, de gestão e políticos.

Metodologias da educação popular
A metodologia validada nas nossas reuniões prioriza olhar frente a frente, multiculturalmente, de maneira distinta do ensino formal, tradicional, sabidamente desconexo da realidade dos(as) sujeitos(as). Propomos a apresentação
das pessoas, fazendo a escuta sensível dos temas geradores. Em nossas oficinas ,
promove-se a distribuição de material didático para o aproveitamento individual e coletivo, divisão dos grupos de trabalho − os GTs −, que costumam compor
equipes para desenvolver os processos que precedem as reuniões, ou são necessários durante e após essas atividades, como: planejamento pedagógico, escolha de assessorias, compra de passagens, encaminhamento de orçamentos de
hospedagem, transporte e alimentação, coordenações dos dias de encontro, comunicações diversas, a exemplo de elaboração de relatorias integrais do evento,
mística e animação, ciranda infantil, cuidados com o bem-estar, providências
de infraestrutura, limpeza, avaliação das atividades e do funcionamento relacio47

48

47 De modo geral, as oficinas de EP se caracterizam por serem roda de conversa, com infinitas possibilidades de discussões, além de
poderem representar ambiente de formação para elaboração de produtos, vendáveis ou para consumo próprio, e muito mais (ex.: produção
de sabão reaproveitando óleo de frituras), incentivo à horticultura familiar e compostagem, hip-hop, confecção de turbante, grafite, fomento
ao exercício de cidadania e à Economia Solidária (SINGER, 2002), estudo de estatutos e leis (ECA, Maria da Penha...), criação de blogs etc.
48 Ver mais em: BOGO, Ademar (2002).
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nal, basicamente.
Para que as trocas de experiências rendam, uma das alternativas utilizadas
foi agrupar as pessoas, distribuindo-as em núcleos sortidos. Isso faz com que
todas tenham a chance de se conhecer melhor, fazer amizades e até combinar
parcerias. Hospedagem e alimentação são outros espaços de convívio que propiciam interações. Com a alternância nessas tarefas, a autonomia, a autoestima e a
capacidade de liderança são estimuladas, bem como o sentimento de empoderamento necessário à organização social.
Como parte do processo da educação popular, nós também acolhemos
nossas crianças, que vêm acompanhando mães/pais/responsáveis nas atividades.
O processo pedagógico da Ciranda Infantil estimula de forma lúdica e constrói
aprendizagens e saberes múltiplos, nas diversas dimensões e espaços onde se
encontram. Buscamos manter o cuidado dos(as) pequenos(as) para que possam
se sentir parte do coletivo e para que os adultos não sejam impedidos de estarem
presentes nos encontros. Sabemos da nossa obrigação com as gerações vindouras e também é por elas que seguimos nossas lutas.

Questões de gestão e organicidade
Na experiência que o RS teve em relação à gestão do PRF, foram percebidos os limites que o convênio nos impõe, demonstrando a dificuldade de participação dos(as) educadores(as) na gestão compartilhada. A falta de recursos antecipados para viabilizar os gastos elevados de um encontro como esses fragiliza
a gestão. Quando pensamos em gestão compartilhada, temos que pensar nela
como um todo e, nesse sentido, é necessário que possamos identificar a mesma
como um instrumento fundamental que possibilita a organicidade dessa Rede.
Compartilhar essa ferramenta exige atitudes colaborativas, de cooperação. Desse lugar de quem faz junto, tivemos algumas experiências que devem
ser destacadas, apesar de não envolver somente o PRF-RS, por exemplo: a) a
importância da socialização das diretrizes do convênio, a partir dos encontros
de gestão; b) a relação dos educadores com a entidade âncora, onde avançamos
para a construção coletiva e garantimos a presença de um educador da rede para
acompanhar e contribuir nessa tarefa; c) garantir a participação efetiva dos educadores nessas atividades, para efetivar os princípios e seguir as orientações do
Caderno de Gestão.
Nesse período histórico que o país vive, onde ressurgem muitas marchas,
como as enaltecidas na última entrevista que Freire concedeu à televisão brasileira, com períodos de muitas manifestações para garantia de direitos, os entraves
burocráticos engessam a organização popular. Podemos perceber que é preciso
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elaborar e implementar o projeto da rede com um olhar mais atento para a gestão, e essa construção precisa nascer da prática solidária sem esquecer que cada
estado tem a sua particularidade e que os convênios não comportam algumas das
demandas específicas com as quais nos deparamos em diferentes localidades e
situações. Elas determinam decisões de logística e cumprimento de prazos, entre
outras, para a boa funcionabilidade do nosso trabalho, para melhor desempenho
e resultados.

Considerações finais
Nossos registros nos possibilitam estabelecer patamares e memórias que
edificam nossa principal ferramenta: a educação popular. Cumpre-nos investir
em esforços para repercutir discussões e conteúdos nas constantes formações
que promovemos, na execução e no cronograma de oficinas e demais participações que estejam ao nosso alcance, qualificando-nos como multiplicadores(as)
desses tantos saberes que construímos coletivamente, sonhando com mudanças.
Entendemos o quanto não cabe impor os saberes científicos, acadêmicos, em detrimento dos saberes populares, mas, sim, construir soluções e caminhos para um mundo melhor, do bem viver onde os(as) sujeitos(as) sejam
verdadeiros(as) protagonistas sociais e consigam estabelecer parcerias com todos os agentes da sociedade civil, de organizações governamentais ou não governamentais. Interessa articular todos os recursos, sem perder a utopia, sem
abandonar a causa, criando elos ao invés de fragmentar movimentos. É imprescindível potencializar as intervenções em todas as dimensões, de gestão e organicidade, políticas e pedagógicas, direcionando medidas que visem à superação
dos problemas.
Sabemos que a empreitada da Educação Popular é um misto entre motivação e frustrações, diante do universo que vislumbramos e pela quantia de dificuldades a socorrer. Nada pouco para tentar transformar... Isso gera, com certa frequência, também um sentimento de impotência, um desgaste físico e emocional
que precisamos vencer, reabastecendo-nos de forças e de vontade para prosseguir. Sentimos na nossa carne os fatos que testemunhamos, dos quais tomamos
conhecimento ou que igualmente nos atingem, evidenciando desigualdades que
afetam e excluem incidentemente muitos seres humanos em todo o planeta. Daí
a lógica de sermos um movimento que pretende a construção e consolidação de
um Projeto Popular para o Brasil.
Coletivo de educadoras/educadores do RS
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Formação para a luta das
mulheres em SANTA CATARINA
“A construção do poder popular, no exercício da transformação
das relações de poder” (Princípio 10 do PPP).
Este texto tem como objeto a sistematização da 2ª Etapa do Plano Regional
de Formação Sul (PRF) cujo tema foi: História das ideias e lutas sociais no Brasil
e na Região Sul. Essa etapa ocorreu na cidade de São José-SC, em maio de 2014.
O foco dessa sistematização é a temática da luta das mulheres da região Sul do
Brasil, mais especificamente das mulheres de Santa Catarina. Buscamos assim
ressaltar a importância do PRF no fortalecimento dessa luta.

O Plano Regional de Formação
e a luta das mulheres
O Plano Regional de Formação (PRF) nasceu da necessidade da integração
das RECIDs estaduais, no ano de 2009, no município de Lapa, Paraná, e nos
processos de reflexão sobre nossas práticas educativas que tomam por referência
o Plano Nacional de Formação (PNF). Tal plano é desafiado a desdobrar nossas
diretrizes em ações regionais, estaduais e locais que contribuam para a transformação da nossa realidade. Ou seja, foi elaborado com o intuito de se tornar um
espaço de construção de diretrizes políticas para todos os processos formativos
da região com o cuidado de respeitar as autonomias de cada estado participante.
Em 2012, na Lapa-PR, foi constituída uma equipe pedagógica para propor esse PRF que complementaria o Plano Nacional de Formação (PNF) sob o
olhar e saberes locais e regionais a serem considerados no âmbito nacional, fortalecendo assim as experiências de Educação Popular crítica e de inspiração em
Paulo Freire. O PRF visa desenvolver, a partir da região, processos formativos
integrados e continuados referenciados no Projeto Político-Pedagógico (PPP) e
que contribuam com o fortalecimento do Projeto Popular para o Brasil (PPB).
Para atingir esses objetivos, utilizamos os seguintes processos pedagógicos
que implementam a nossa organicidade: a vivência das pessoas e o conteúdo; a
sistematização e o método de trabalho nos grupos de base; a garantia da troca
contínua de processos locais e/ou estaduais, o fortalecimento do protagonismo
dos sujeitos políticos de organização e prática político-pedagógica autogestadas
OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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– relembrando a espiritualidade na mística da luta dos que nos antecederam.
Além de, dentro do PRF, nos organizamos em trabalhos de grupo temáticos para
a especificação e aprofundamento de diversos temas.
Aqui nos deteremos na temática da luta das mulheres. Essa temática vem
sendo problematizada desde a 1º Etapa do PRF que ocorreu em Porto Alegre-RS
no mês de janeiro de 2014. Tendo em vista que um dos pilares de sustentação
do capitalismo é o patriarcado, a luta das mulheres passa a ter uma significativa
importância no processo de superação desse sistema.

A sistematização sobre a luta das mulheres
Primeiramente, devemos encarar que a sistematização deve ser compreendida como forma de produção de saberes, que têm legitimidade por estarem enraizados na realidade, voltados para a prática educacional libertadora e organização popular (OSCAR, 2012). Como precisamos de todas as pessoas envolvidas
interna e externamente nesse processo de luta contra-hegemônica e propositiva
para as mudanças estruturais da sociedade brasileira, a sistematização da luta daquelas que representam 51% da população brasileira, segundo dados da PNAD
(2013), se justifica. Vejamos abaixo alguns dados que reforçam a importância
dessa luta.
Santa Catarina está no 25º lugar no ranking nacional em violência contra
a mulher. Mas há um contradição nos dados, já que SC é o terceiro em violência sexual no país, com 58.000 boletins de ocorrências registrados em 2012. No
Judiciário e no Ministério Público, os dados também não batem. Os dados mais
precisos são do sistema de saúde. Florianópolis é o 25º município em violência
contra a mulher. Não existe dados sobre tráfico de mulheres em SC.
A falta de informação e pesquisa impossibilitam a criação de políticas públicas adequadas. São 28 delegacias que deveriam ser especializadas, mas são híbridas, atendendo tanto casos de violência contra mulheres como demais tipos
de violência e crime. Pessoas à frente dessas delegacias não estão capacitadas
para esse atendimento, como podemos perceber no depoimento abaixo, de uma
Promotora Legal Popular.
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Inês, Promotora Legal Popular, fez a intervenção no seguinte
sentido: A pessoa agredida vai à delegacia da mulher e lá não
existem pessoas preparadas para atender. Fiquei seis anos
fazendo Boletim de Ocorrência para depois descobrir que existe o centro de referência. Importante melhorar a delegacia da
mulher, onde a pessoa agredida vai procurar socorro. A mesma
relatou a sua história de violência sofrida pelo ex-marido, foram
tantos anos e ainda hoje continua, a mesma tem 3 filhas, e hoje
luta pela guarda das mesmas. Completa: “... eu senti e vivi isso
na pele o descaso com a mulher que sofre violência e procura
proteção, às vezes as pessoas que estão ali para atender não
acreditam no que a gente fala, e a gente sai de lá mais humilhada ainda” (Relatório Pedagógico 32).
Em relação à violência psicológica, esta tem um índice altíssimo, mas aparece menos que a física, 2.300 mulheres foram violentadas o ano passado (lembrando que 10% das pessoas com problemas de saúde procuram o SUS). Dados
dizem que a cada 90 minutos em SC uma mulher é violentada por homens, e a
cada 46 minutos sofre violência doméstica (níveis nacionais: a cada 12 segundos uma mulher é violentada e a cada 15 segundos uma mulher sofre violência
doméstica).
A partir dessa realidade, que, apesar das lutas, é marcada por poucos avanços institucionais no que diz respeito a uma efetiva proteção à mulher, a RECID-SC teve como bandeira de luta a questão do fim pela violência doméstica, por
isso escolhemos essa temática. Dentro dos nossos trabalhos temos as seguintes
frentes de caminhadas com e para as mulheres: luta contra violência doméstica,
articulação com diversos movimentos de mulheres e ou feministas do estado:
Marcha Mundial de Mulheres (MMM), Movimento de Mulheres Camponesas
(MMC), Movimentos de Mulheres Negras (MMN), Economia Solidária (ECOSOL), Curso e ações das Promotoras Legais Populares (PLPs), Agricultura Urbana-Horta Comunitária.
Por ser um tema recorrente em todas as ações: a dificuldade de acesso aos
dados existentes sobre a violência contra as mulheres catarinenses, a Roda de
conversa “Mexeu com ela mexeu comigo” foi construída sobre o tema da violência contra a mulher, tendo a participação de vários movimentos sociais e a Coordenadoria Municipal de Florianópolis da Mulher. A oficina teve por objetivo
contribuir para melhor compreensão das disparidades de informações relacionadas à violência contra a mulher. Nos “16 dias de ativismo pelo fim da violência
49

49 Fonte: Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil (IPEA, 2013).
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contra a mulher”, atividades de rua foram realizadas com foco na compreensão
da discrepância do fato de Santa Catarina ser o 3º estado com maior número de
estupros, mas ocupar o 25º lugar em violência doméstica.
As discussões foram sendo propostas sobre temas específicos. Fomos escutando e avaliando até finalizarmos com uma ação direta de participação no ato
solene de entrega de três ônibus equipados especificamente para o atendimento
à mulher rural em situação de violência doméstica, um Programa da Secretaria
Especial de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo Federal. Uma carta
desses movimentos sociais foi entregue pedindo de maneira emergencial os dados e pesquisas sobre os casos de violência contra a mulher no estado de Santa
Catarina.
Para nós, RECID, que temos uma organicidade de tipo “pé dentro e pé
fora” do Estado e por sermos ainda um convênio que constrói e luta por um
política pública conjuntamente com os movimentos sociais e populares por um
“Projeto Popular para o Brasil”, passamos durante esses anos a fazer o processo
de escutar e criar condições políticas que garantam a independência das políticas
públicas.
Desde a década de 1980, os movimentos sociais no Brasil equilibram-se
sobre uma tênue linha entre a institucionalidade do estado e a ação política por
fora deste. Os movimentos sociais apostaram e apostam na relação institucional
com o estado, tendo em vista as possibilidades de avanço em suas demandas que
esse diálogo pode trazer. Por outro lado, essa institucionalização esbarra em um
processo de governabilidade que está condicionado a articulações políticas que
dificultam que políticas públicas provoquem mudanças estruturais na sociedade
brasileira. Ou seja, muitas vezes as políticas públicas são construídas de forma
distante dos interesses sociais da maioria da população. Essa realidade que coloca os interesses econômicos acima do interesse coletivo reforça a necessidade de
uma profunda reforma política, com participação social na decisão dos termos
dessa reforma.
Compreender a maneira como as políticas públicas são formuladas e executadas passa pela compreensão de como cada sujeito politico, os movimentos
sociais e seus mediadores − partidos e as ONGs − conseguem estabelecer uma
correlação de força favorável que consiga encaminhar institucionalmente as suas
demandas. Mecanismos democráticos e participativos como pactos, planos, conferências, conselhos, forúns etc. têm demonstrado os limites dessa relação de
força desfavorável aos movimentos sociais, tendo em vista a dificuldade de materialização dos encaminhamentos e deliberações nesses espaços.
Por outro lado, a aposta na relação dos movimentos sociais com a institu-
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cionalidade na construção das políticas públicas pode também resultar em importantes e efetivos resultados. Um caso exemplar é o do Serviço de Atendimento à Mulher no município de Itapema. Esse serviço conta com um atendimento
humanizado em uma delegacia comum, que conta com um espaço privativo
para atendimento das mulheres vítimas de violência. A pressão do movimento
de mulheres junto à prefeitura possibilitou a existência dessa política de atendimento, bem como levou a prefeitura de Itapema a incluir no currículo escolar
das escolas municipais a apresentação e discussão da Lei Maria da Penha. Essas
duas ações já demonstram efeitos positivos na diminuição dos casos de violência
contra a mulher.
50

Identidade, cultura e luta das mulheres
trabalhadoras no PRF
Existem muitos entraves nessa luta das mulheres por seus direitos, mas um
deles é paradoxal: mesmo com avanços nos dispositivos legais de proteção à mulher, culturalmente a violência e o machismo dificultam que de fato diminuam
os casos de violência contra as mulheres. Nesse processo de construção de nossas atividades dentro do PRF e pela RECID, demos ênfase para os processos de
construção identitária das mulheres como protagonistas de suas próprias vidas.
Essa identidade permite que essas mulheres superem e enfrentem o machismo e
a violência cotidiana.
Essa construção identitária se deu pela problematização de experiências
individuais através de narrativas de história de vidas das próprias mulheres que
participaram desse processo formativo.
Essa relação entre as trajetórias individuais e a experiência de violência e
machismo sofrida por milhões de mulheres brasileiras todos os dias possibilitou o reforço da identidade de mulher lutadora, que ressignifica as experiências,
muitas vezes traumáticas de violência, em motivação para a luta e o combate ao
machismo. Nesse sentido, há uma articulação entre a identidade e a contracultura hegemônica, que gera resistência e projeta novos horizontes de construção de
uma sociedade mais justa com as demandas das mulheres.
Logo, para se construir um projeto novo e alternativo, é necessário se construir uma identidade de luta e resistência que envolva homens e mulheres na
superação do machismo e da violência. Quando tomamos ciência da realidade, é
o momento de superação e consciência para avançarmos na luta.
Para as mulheres que ali estavam presentes nas formações e atividades do
50 A lei Maria da Penha é a denominação popular da Lei 11.349 de 2006 que visa aumentar o rigor das punições aos homens que agridem
física ou psicologicamente a uma mulher ou à esposa, o que é mais recorrente.
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PRF, o reconhecimento, pela luta e pela resistência, foi o passo fundamental para
a superação da opressão que viviam. Cada uma no seu tempo, como disse uma
das participantes: “nossa libertação foi na luta; nestes espaços e que nos libertamos”. Nesse sentido, há um processo de ressignificação da própria vida, subversão do papel submisso que é imposto às mulheres pela sociedade.
O desafio de entendimento e os questionamentos sobre o papel do que é
ser mulher na sociedade colocam desafios para a RECID, para com sua organicidade provocar, além das políticas públicas já conquistadas através da luta,
como é o caso da Lei Maria da Penha, fortalecer e endurecer mais a luta a favor
de condições igualitárias de condição de vida entre as pessoas.

Novas perspectivas: para o processo do PRF e
os desafios para a RECID
É necessário agir sobre esse mundo, mas, além disso, ter propostas e projetos. Nossa resistência, lutas e ideias; tudo isso
se transforma em movimento. Colocamo-nos em movimento
na história para superar as condições que estão estabelecidas.
Outro questionamento (talvez o maior desafio hoje) é o de como
podemos resistir e lutar sendo tão diferentes? Nesse mesmo
espaço do nosso encontro temos um modelo reduzido do que
foi a construção do Brasil. Somos diferentes, mas temos muito
mais em comum do que imaginamos (Leonardo Santos).
51

Foi nessa busca de respostas e da construção de um projeto que encerramos a 2º etapa do Plano Regional de Formação. Com pés caminhantes e com
vontade de mudanças, de superação da sociedade capitalista e patriarcal.
E assim partimos para última etapa do Plano Regional de Formação que
teve como temática principal de discussão “Experiências de poder popular na
América Latina”. Dessa maneira, o PRF constrói dentro das suas diferentes temáticas e abordagens espaços formativos que direcionam e colocam em pauta a
construção não só de nossos pés dentro da institucionalidade, também promove
o despertar de ações com os pés fora e fincados na realidade com ganas de emancipação e libertação.
Na perspectiva de conhecer outras vivências no berço da organização do
povo é que nos apresentamos e nos colocamos lado a lado do povo. Seguimos
caminhando, por um outro mundo possível e construindo por meio da educação
popular emancipatória, que aliançamos o nosso compromisso com o povo, as
estratégias e táticas para a libertação.
51 Fala do Sociólogo Leonardo Santos (UFFS), durante assessoria no Encontro Regional de Formação da Macrosul da RECID.
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Experiências de poder popular:
uma viagem pela América
Latina – PARANÁ

A experiência que vamos sistematizar neste trabalho diz respeito
a uma etapa de um processo formação realizado no estado do Paraná cujo
tema foi “Experiências de Poder Popular na América Latina”, realizado nos
dias 12, 13 e 14 de setembro de 2014, no Assentamento do Contestado, cidade da Lapa. Tratou-se de uma experiência envolvendo todas as educadoras e
todos e educadores do estado, assim como aqueles e aquelas dos estados que
compõem a região Sul: Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa experiência
correspondeu a uma etapa do Plano Regional de Formação (PRF). Nela fizemos uma “viagem” histórica por alguns dos mais significativos processos de
luta social popular da América Latina.

Escolhendo destinos, traçando rotas: a
construção do Plano Regional de Formação
As primeiras ideias acerca da criação de espaços de formação a partir da
organização Macrosul se deram a partir de 2009, quando se intensifica o processo de organização da coordenação macro da RECID-Sul e é lançada a proOLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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posta de planejamentos específicos para a região, tendo em vista a necessidade
de qualificar a ação das educadoras e dos educadores na construção do poder
popular e fortalecimento da identidade regional. Em 2012 , durante o encontro
macrorregional realizado na cidade da Lapa no Paraná, se constitui uma equipe
pedagógica com a finalidade de propor um Plano Regional de Formação que
contemplasse nossas necessidades político-pedagógicas, fortalecendo a formação das educadoras e dos educadores envolvidos(as) em processos de trabalho
de base.
Inicialmente, o Plano Regional de Formação foi desenhado para ser desenvolvido em dois momentos: uma turma voltada para a formação de formadores, com objetivo de socializar, aprofundar e sistematizar as práticas de trabalho
de base, e outra turma com aprofundamento teórico mais denso, chamada de
Projeto de Sociedade, voltada para quadros articuladores e multiplicadores na
formação na base.
Iniciado o novo convênio em 2013, tivemos a oportunidade de concretizar
essa proposta. Percebemos a necessidade de revisarmos o Plano Regional de Formação, tendo em vista a limitação da utilização de recursos financeiros para execução das atividades regionais, o tempo de convênio, a necessidade de reafirmar
os acordos de datas entre os estados, para além das atividades já propostas pelo
convênio, como oficinas pedagógicas, processos de formação nos estados e em
âmbito nacional. Tudo isso nos levou a concretizar somente parte desse plano,
o chamado curso de formação Projeto de Sociedade, voltado para educadoras e
educadores liberados e voluntários da RECID-Sul. A partir desse entendimento, retomamos nossa caminhada na construção e vivência do PRF.
Em janeiro de 2014, no Rio Grande do Sul, vivenciamos a 1ª etapa do PRF
com a temática Projeto Popular e Alternativas Frente à Crise Capitalista, revivemos a história da RECID, comemorando nossos 10 anos no fortalecimento das
lutas populares, aprofundando a compreensão na relação entre direitos humanos e nossas lutas, as políticas públicas e educação popular como instrumento de
empoderamento e consolidação de identidade da classe trabalhadora. No coletivo, construímos nossas bandeiras de lutas que nos dão a dimensão do desafio de
construir alternativas de resistência e proposições frente ao sistema capitalista,
nossos passos marcam a história que não é contada, mas que insistentemente
desvelamos e revelamos no cotidiano das nossas ações. No final de maio e início
de junho, na 2ª etapa, passamos por Santa Catarina e estudamos a história das
ideias e lutas sociais no Brasil e região Sul, momento que recordamos as lutas
sociais a partir das nossas próprias experiências, um exercício de pensar, que fez
52

53

52 8º Encontro Macrosul.
53 Plano Político, Pedagógico e Organizativo da RECID – triênio 2012-2014.
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com que nos tornássemos o que somos hoje, para, a partir dessa reflexão, fazer
um reconhecimento com as lutas sociais do nosso país. Resistência, luta, movimento, ideias e identidade, cinco conceitos básicos que nos dão propriedade na
problematização e ressignificação da nossa história e da história do nosso país.
Aqui vamos tratar especificamente da 3ª etapa, Experiências de Poder Popular
na América Latina.
Esse momento responde também às necessidades de formação apontadas no Plano Trienal da RECID expressas no campo formativo-educativo,
no que diz respeito ao desafio que está colocado mediante a conjuntura de
hegemonia do capital, desafio de retomar o trabalho de base e intensificar a
formação política com vistas a transformar a realidade, fortalecendo assim a
construção de outro projeto de sociedade. Também no campo da organicidade, que expressa a garantia da vivência de nosso Projeto Político-Pedagógico,
que aponta nossa intencionalidade política, leitura da realidade e formas de
intervenção e superação dessa realidade.
54

Viagem pela América Latina: visitando as
experiências de poder popular
O encontro de formação que descreveremos foi a última das três etapas do
nosso já mencionado Plano Regional de Formação, onde encerramos um ciclo
de estudos e debates que apontam na construção de um projeto de sociedade. No
processo de construção das etapas, o debate sobre a dificuldade de conhecermos
as experiências de poder popular próximas de nossa realidade, do ponto de vista
territorial e político, fez com que olhássemos para a história da nossa região Sul,
nosso país e nosso continente identitário: a América Latina.
O resgate da história dessas experiências não serviu apenas para ilustrar,
mas também como um recurso metodológico de nossa análise: nossa realidade
atual entendida como construção histórica das ações dos homens e das mulheres
na história, resultado de processos históricos que ainda estão em construção e
dos quais nós também somos parte, como sujeitos históricos.
“Experiências de Poder Popular na América Latina” foi, assim como as
etapas anteriores de nosso PRF, construído coletivamente a partir da instância
de coordenação Macrosul e entre o coletivo estadual do Paraná que acolheu o
encontro. Nossa intencionalidade político-pedagógica aponta para a necessidade de compreender os processos de luta e poder popular na atualidade a partir
da construção histórica do povo da América Latina, releitura e ressignificação,
desvelando territórios, culturas, fronteiras, identidade.
55

54 10º Encontro Macrosul PRF – 2ª etapa.
55 11º Encontro Macrosul PRF – 3ª etapa.
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A começar pela mística, como o momento do resgate dos sentidos, da dimensão teleológica de nossas práticas, ou seja, a finalidade de estarmos realizando nosso trabalho de educação popular. Como combustível de nossa viagem,
nutrimo-nos dela para continuarmos nossa caminhada, nesse caso, rumo aos
países latino-americanos e suas experiências de resistência e luta popular, momento que trouxemos como marco histórico no continente latino-americano as
independências, revoltas populares, lutas e insurreições.
A organização interna do encontro também se faz necessária partindo
do princípio de que avançamos mais rápido, com mais intensidade e qualidade
quando nos organizamos em nossas ações. A metodologia de organização Josué
de Castro é uma importante referência de organização para os movimentos populares e dela pegamos emprestados os princípios de Núcleos de Base (NBs), enquanto unidades organizativas onde os(as) educadores(as) subdividem-se para
a realização de tarefas de ordem estrutural, logística e organizacional, tal como a
limpeza e organização de espaços, o planejamento e execução de atividades que
proporcionem o melhor aproveitamento dos demais espaços formativos. Além
disso, os NBs configuram-se como espaços de debate sobre os temas propostos
em plenária.
“A história do nosso povo é história de insurgências, surgem ao mesmo
tempo que não têm condições de colocar coisa nova no lugar; insurgência que
ganha o tom de resistência até que em determinado momento se rebela, revolta,
que é resistência e é ataque. A história do nosso continente é história de revoltas e quando dá certo é revolução”. Em nossa etapa, tivemos a assessoria do
companheiro Ricardo Prestes Pazello, que fez uso de vídeos, músicas e textos
para tratar sobre os elementos da formação do povo latino-americano e sobre
algumas das experiências mais significativas de poder popular, como os ciclos
revolucionários de Cuba, Chile, Nicarágua, México (Chiapas e Oaxáca) e Venezuela. O “ponto crucial para a mirada crítica de uma teoria política marxista
no continente, introduzindo para seu âmbito de reflexão a dimensão histórica,
extravasando a da história das ideias. É-nos necessário conhecer esses momentos
históricos como preparação para o momento de uma revolução nacional e/ou
continental, superando seus equívocos, afirmando suas conquistas”.
Em nossas reflexões promovidas em rodas de conversa, encontramos uma
interessante estratégia de formação que foi resultado do avanço do coletivo nas
etapas anteriores de nosso PRF com o intuito de valorizar os saberes existentes
entre os(as) educadores(as) participantes da formação. No encontro, planejaram-se quatro rodas de conversa: México (Chiapas/Oaxáca), Nicarágua, Vene56

56 Destacam-se no uso desse material a música do Lobão, “Panamericana – sob o sol de parador”, o filme “11 de setembro”, sobre a ditadura no Chile, e os textos contidos no artigo “Alguns problemas para a teoria política marxista em nossa América”, de autoria do assessor,
disponíveis no link: http://www.ccj.ufsc.br/capturacriptica/documents/n1v2/parciais/pazello2(n1v2).pdf.
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zuela e Cuba, cada uma delas foi mediada por uma companheira ou um companheiro da RECID e de movimentos populares, a partir de sua experiência pessoal
de vivência naquele espaço.
Tão importante quanto os espaços anteriormente mencionados, os momentos de debate sobre a organicidade da RECID são imprescindíveis para:
pensarmos de forma coletiva e contextualizada nossas ações; reconhecermo-nos
enquanto uma organização em rede; reafirmarmos nossa identidade de RECID
sem, contudo, abandonarmos as identidades dos movimentos de nossa base; debatermos elementos políticos e operacionais-burocráticos que atravessam nossos
trabalhos e dos quais necessitamos nos apropriar para a continuidade política e
institucional da RECID, entre outros. Assim, além da conjuntura política da RECID, dos repasses das reuniões da Coordenação Nacional, esse espaço é também
o momento de reflexão sobre a RECID na capilaridade de suas bases para que,
na ressonância das demandas locais, possamos pautar também a Coordenação
Nacional e as instâncias governamentais em que a RECID dialoga. Na etapa em
que relatamos, debateu-se acerca da conjuntura do Plebiscito Popular por uma
Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, conjuntura do convênio,
debates entre educadores(as) dos estados, entre outros.
Por fim, nos espaços de convivência, educadoras e educadores têm a
oportunidade de, na informalidade da conversa cotidiana, do riso, do abraço, da roda de chimarrão, das celebrativas noites culturais, das conversas com
companheiros(as) de quarto, na companhia das refeições, reavivar o elemento
humano: cada qual carrega uma história, carrega limitações, potencialidades,
que hora nos agregam hora nos repelem, como num processo dialético, dinâmico, em constante transformação. Como todo bom processo formativo, os espaços de convivência nos ajudam a compreender quem somos e quais as nossas limitações e potencialidades; um Projeto Popular para o Brasil só poderá ser
construído a partir da superação do eu sozinho.

OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014

139

EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS

O que trazemos na bagagem
de volta para casa
Mais do que boas lembranças, uma viagem nos transforma: o que vemos,
ouvimos, vivenciamos nos fazem outros sujeitos, transformados pela experiência. Assim também as reflexões provocadas nesse nosso encontro nos permitem
voltar aos trabalhos de base com um novo olhar para a realidade. Que aprendizados podemos tirar das experiências populares das organizações latino-americanas? De que modo as nossas experiências na base se articulam numa totalidade?
Existe uma identidade comum do povo latino-americano, marcado pelo processo histórico da colonização europeia? Qual o papel atribuído à América Latina
no cenário de mundialização do capital? Qual a força do povo latino-americano
no enfrentamento das opressões?
Por certo que cada educador(a) leva consigo inquietações sobre o tema a
partir de sua realidade local e das demandas políticas e sociais que seus grupos
reivindicam na sociedade. Nosso horizonte comum, no entanto, de superação
das contradições do capitalismo para a construção de um projeto popular, não
pode, como vimos nas experiências latino-americanas, se dar de forma isolada,
sob o risco de sofrer pressões político-militares da classe dominante, internas ou
externas ao país. Ao passo que uma nova concepção de mundo e de ser humano,
novas relações de produção, necessitam também do trabalho de base, a partir
de uma metodologia de escuta dos sujeitos e transformações sociais a partir da
realidade local. O micro e o macro se articulam, se alimentam e se atravessam.
Voltamos para casa mais animados para a construção de nossa própria experiência de poder popular, latino-americana e brasileira.

“...Vamos caminhando, aquí se respira lucha...” (Latinoamérica, Calle 13).
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Processo de formação da
RECID-GO no fortalecimento
das Lutas Populares – GOIÁS

A Rede de Educação Cidadã em Goiás é um espaço de articulação política
da sociedade civil organizada e também espaço de formação com diversos atores.
Tem pautado suas ações, no período de 2011 a 2014, na perspectiva da formação
político-pedagógica e de articulação com os movimentos populares, no sentido de
fazer o debate a partir das demandas dos movimentos e da conjuntura micro e macro, visando superar os desafios para construção coletiva do poder popular. Prioriza em seus planejamentos partir da realidade concreta dos movimentos e grupos
que compõem a Rede no estado. A proposta desta sistematização é apresentar as
contribuições dos processos de formação da RECID-GO na formação, articulação
e luta junto aos movimentos sociais na superação dos desafios da conjuntura.
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Goiás configura-se como um dos estados mais violentos do país, o que
nos fez priorizar o debate sobre a criminalização da pobreza e dos movimentos
sociais na efetivação da política de segurança pública e assistência social adotada
pelo Governo Estadual. De agosto de 2012 a dezembro de 2013, foram 54 assassinatos de moradores em situação de rua, só na capital. Em 2014, a população ficou abalada com as 19 execuções em série de mulheres. O movimento feminista
luta contra o feminicídio cotidianamente, assim acontece com a juventude negra
que está na periferia, o extermínio brutal. O estado de Goiás se destaca como o
oitavo do país no quesito mortes violentas, tanto para jovens negros quanto para
jovens brancos, sendo que para cada grupo de 100 mil jovens negros a taxa é de
97,5, enquanto que a taxa para o segundo grupo é de 30,4. E ainda, no quesito
homicídio, está em sétimo lugar. O estado mantém a centralidade no fortalecimento do agronegócio com uma política de crescimento avassaladora, em detrimento da agricultura familiar.

Como a RECID se organiza no estado
A rede no estado de Goiás tem como princípio organizativo buscar horizontalidade e o permanente dialogo junto aos movimentos sociais, grupos populares, pastorais sociais e sindicatos. Nesse sentido, realiza reuniões ampliadas
a cada dois meses, com dois representantes de cada organização, reuniões para
avaliação, planejamento das atividades de base e articulação política. Realiza ainda um encontro anual de avaliação e planejamento, onde constrói todas as propostas de ações.
A cada dois anos, buscando a alternância no processo, elege-se uma coordenação estadual, cujo papel é acompanhar os processos políticos-pedagógicos
com os(as) educadores(as) contratados(as), representar a RECID nos espaços
políticos e construir sua identidade nesses espaços, sendo também um ressoar
das demandas planejadas e execução das mesmas.

Limites do fazer
Um dos entraves pontuados nesse período nos encontros de planejamentos
e nas reuniões ampliadas é a rotatividade dos representantes dos movimentos
que compõem a rede no estado. Por um lado, é interessante que mais pessoas
participem da RECID; por outro, obriga-se a sempre voltar às questões básicas de
apresentação e do histórico de criação da RECID. Outra reflexão crítica realizada
pelos educadores é a leitura simplista de alguns coletivos, na compreensão da
rede como somente repassadora de recursos financeiros, e não como um espaço
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importante de articulação das lutas e formação de base.
O principal limite foi a descontinuidade do convênio, o que provocou a
troca da maioria da equipe de educadores(as) contratados(as) com um método
de seleção nada dialógico pela equipe nacional; a interrupção da maioria dos
processos de formação fragilizou a gestão compartilhada, prejudicou a manutenção da secretaria (sala, telefone, Internet) e desarticulou parte dos movimentos
sociais na rede.

Processos de formação: escola de educadores e
educadoras populares
No período de 2011 a 2014 foram realizadas em torno de 412 oficinas pedagógicas e 28 encontros intermunicipais, rodas de conversas, debates e seminários com temáticas diversas, no sentido da garantia dos direitos humanos e
promoção da igualdade social, política, econômica e cultural, para fortalecer o
trabalho de base junto aos movimento e grupos populares.
Configura-se escola de educadores(as) populares um processo de formação continuada, com objetivo de fortalecer a formação de base junto aos movimentos sociais, pensada e gestada coletivamente pelo coletivo estadual. Nesse
sentido, todas as atividades de formação, oficinas, rodas de conversas, seminários são orientados a dialogar e articular os temas para convergir no aprofundamento da escola.
Os desafios colocados para as escolas de formação de educadores(as) populares são desafios para superação da crise do capitalismo e a crise social e política vistas de formas diferentes e caracterizadas por crises setorizadas. Consciência coletiva baseada em valores capitalistas, a luta pela democratização dos
meios de comunicação de massa; a necessidade de intensificar o trabalho de base
com formação política permanente; fortalecer o debate e articulação política, das
bandeiras de lutas dos movimentos sociais em torno do projeto popular; garantir
a memória e história do trabalho de educação popular em Goiás, com sistematização e divulgação de experiência; organização e formação da classe trabalhadora e reconhecimento da mesma enquanto classe. Desenvolver unidade da classe
trabalhadora; avançar nas discussões das reformas estruturantes; superar as violações de direitos humanos (gênero, raça, etnia, população em situação de rua,
carcerária etc.); estudar a realidade e a história da luta de classes e reconstruir
uma narrativa própria da revolução brasileira; fortalecer a comunicação plural –
meios de comunicação da classe trabalhadora, agitação e propaganda; construir
com ampla participação na Política Nacional de Educação Popular, através da
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CONAE; compreender a história e o contexto atual para fortalecer os movimentos sociais e o projeto de sociedade para o Brasil; fortalecer os movimentos e as
lutas populares do campo e da cidade; combater a lógica do estado militarizado;
pautar a reforma política; ocupar os espaços de participação como fóruns, conselhos, conferências. Dentro disso, pautando, discutindo e debatendo a educação
popular no Brasil como política pública.
A 1ª etapa da IV Escola de Educadores e Educadoras Populares em 2011
contou com a participação de Dom Tomaz Balduíno (em memória), que ajudou
a aprofundar o tema da reforma agrária e urbana defendida pelos movimentos
sociais. Os dados são gritantes: existe hoje cerca de 1 milhão de famílias camponesas no Brasil, sendo 200 mil famílias acampadas. No estado de Goiás, são cerca
de 10 mil famílias acampadas. A proposta do governo estadual era assentar 4 mil
famílias; contudo, nem 50% desse total foram assentados. Situação agravada com
o aumento das usinas de cana-de-açúcar e também de arrendamentos de terra
nos assentamentos.
Segundo os relatórios desse seminário, foram levantados alguns questionamentos em relação à conjuntura do estado de Goiás, com claros indícios da
existência de organização criminosa no estado. Essa etapa aprofundou ainda a
situação da privatização da saúde no estado, por meio de “organizações sociais”.
A segurança pública criminaliza os movimentos sociais e a pobreza, além de
existir “gratificações” e nomeações de delegados, secretários e policiais de alto
escalão que têm relação com o crime organizado. É fundamental discutir o aparelho do Estado: o papel do Ministério Público/Judiciário;
O relatório explicita ainda como o “coronelismo” em Goiás é algo histórico e levanta as seguintes indagações: quais as suas características? Por que a
sociedade elege governos que defendem o projeto de criminalização da pobreza
e dos movimentos sociais, de fortalecimento do agronegócio em detrimento da
agricultura familiar, de privatização e sucateamento dos bens públicos e que usa
da força física e ideológica para se perpetuar no poder? Outro ponto em debate
nesse processo de formação é a corrupção estrutural em Goiás.
Em 2012, iniciamos o ano nos perguntando: quem constrói a história e
quem faz a memória? Foi um ano em que o planejamento se direcionava pela
pergunta: quais os desafios da luta de classe popular em Goiás? Esse foi um tempo
de expansão da RECID para o interior por meio de seis rodas de conversas sobre
a conjuntura política, com a construção coletiva de um manifesto em desagravo
à situação política e ao processo de privatizações no estado e propondo o aprofundamento sobre luta de classe em Goiás, configurando-se como um tempo
fértil de articulação política da Rede em Goiás, quantitativa e qualitativamente.
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Em uma das rodas de conversa sobre o projeto popular, o debate foi no
sentido de que projeto popular nós defendemos, qual a concepção de sociedade,
principais bandeiras de luta e o que nos unifica enquanto classe trabalhadora
em Goiás. Foi um momento muito significativo para a Rede Goiás, com o envolvimento dos movimentos sociais do estado, grupos de esquerda, anarquistas,
pastorais sociais, sindicatos e outros, que resultou em expressivas manifestações
públicas. O povo foi para rua para debater as políticas vigentes e seus descontentamentos.
Em 2013 e 2014, a conjuntura continua gritante, as violações de direitos no
estado ganham dimensão no cenário nacional.
Para dar continuidade ao processo de formação, com o objetivo de superar
os desafios da conjuntura, continuamos com processos de formação em quatro
etapas, a já “tradicional” escola de educadores populares, em sua 6ª edição. Em
2013, realizamos três etapas, sendo que, na primeira, aprofundamos o diálogo
sobre a história da luta de classes no Brasil e em Goiás, os contextos de surgimento da educação popular, suas contribuições − práticas e teóricas − e sua ligação
com a formulação do programa democrático popular.
Na segunda etapa, aprofundamos o tema Reformas e revolução: a agenda de
reformas estruturantes no Brasil, projeto popular e socialismo e a importância estratégica da reforma política. Foram dois dias e meio de muitos debates, sonhos e
ousadia na esperança de ver um projeto de nação construído coletivamente pelo
povo brasileiro. A terceira e última etapa realizada nesse ano, restando ainda a
última etapa para 2014, aprofundou a metodologia da educação popular crítico
freireana. Com partilha de experiência do Fórum Goiano de Educação de Jovens
e Adultos, experiências de teatro do oprimido, Departamento de Educação Popular/SNAS/SG e PUC-GO, essa atividade articulou várias experiências explicitando os princípios e a concepção de educação popular.
A RECID em Goiás tem se debruçado no estudo e no aprofundamento da
Política Nacional de Educação Popular, articulando parcerias para levar o debate
para dentro das conferências de educação. Um grande aliado no estado tem sido
o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, junto ao qual foram realizadas conferências livres e acompanhamento às conferências municipais, intermunicipais e estadual, culminando na eleição de uma educadora para a Conferência
Nacional de Educação (CONAE). Sem perder o vigor da luta popular, encerra-se
o ano de 2013 com a articulação do Comitê Estadual de Organização do Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político.
Em 2014, a prioridade foi continuar a articulação com os movimentos sociais no sentido de fortalecer o debate da reforma política, tendo como ferramenta principal, para o fortalecimento do trabalho de base, o Plebiscito Popular
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por uma Constituinte Popular e Soberana do Sistema Político. Processo no qual
a RECID-GO foi a chave fundamental, assumindo inclusive a Secretaria Executiva e o espaço de articulação, motivadora das atividades de formação, das oficinas
realizadas e dos encontros de formação.
A VII Escola de Educadores(as) Populares, realizada em duas etapas, aprofundou a educação popular e a reforma política. A RECID também contribuiu
na divulgação dos materiais para os movimentos, grupos, pastorais sociais e sindicatos, organizando mais de mil kits em todo o estado. Esse processo culminou
no Grito dos Excluídos, uma atividade que a RECID também, desde o início,
mantém uma presença e construção. O resultado do plebiscito em Goiás foi significativo, com mais de 60 mil votos e participação coletiva de uma diversidade
de grupos de todas as regiões, o que marca a história de Goiás.

Articulações políticas
Na ousadia de construir coletivamente os processos de formação e cada
vez mais construir a identidade da RECID em Goiás junto à sociedade organizada, o esforço foi articular com os diversos setores e atores da sociedade. Nesse
período, foram mais de 60 organizações envolvidas, entre entidades de apoio,
como as universidades UFG, PUC-Goiás, e assessores da velha guarda e militantes históricos, como Pinheiro Sales, sindicatos, associações, centros de referência
de direitos humanos e movimentos do campo e da cidade, que até então não
haviam se articulado para construir pautas comuns.
Nesse processo de articulação com os diversos sujeitos, percebem-se vários
limites em função das pautas diversificadas. É visível a fragmentação dos movimentos e grupos populares com suas bandeiras. A proposta da rede se manteve
firme e coerente nas pautas que agregavam as lutas comuns para avançar na
construção de um projeto popular para o Brasil.
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Considerações finais
As escolas de formação de educadores populares como ferramenta de formação e transformação social proporcionaram a presença e participação significativa das juventudes nas representações dos grupos/movimentos sociais, bem
como a valorização das culturas populares em sua diversidade e contribuição
na formação em educação popular, fortalecimento das políticas e bandeiras de
lutas.
Durante esses anos, a RECID tem sido um dos espaços que mais agrega os
diferentes movimentos e grupos em Goiás, com os processos de formação dos
sujeitos. Segundo Davi Maciel, professor da Universidade Federal de Goiás: “a
RECID tem explicitado temas muito avançados, que nem um grupo tem discutido no estado, como o debate das reformas estruturantes, fato importante para
o povo de Goiás”.
É nesse contexto que a Rede de Educação Cidadã tem atuado como um
processo de formação, político-pedagógico e de articulação junto aos movimentos e organizações populares, por meio de uma gestão compartilhada dos recursos financeiros e pedagógicos com limites e avanços na proposta dos princípios
da educação popular, buscando ser dialógica, horizontal, respeitando a realidade
de cada sujeito, na perspectiva de tecer cada dia mais vidas com os saberes e a
beleza que nasce nas raízes da história e das lutas dos povos do cerrado goiano.
RECID-Goiás.
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Agroecologia, políticas
públicas e fortalecimento
do Associativismo Rural em
Córrego da Pratinha – ES

PÍRITO SANTO

É no município de Boa Esperança-ES, cujo contexto é fortemente comandado e orientado pelo agronegócio, que começa a experiência da Associação dos
Pequenos Agricultores da Comunidade do Córrego da Pratinha (APAC), quando, a partir de 2006, um grupo de 04 famílias começa a se reunir para discutir os
seus problemas e dificuldades. “No começo as reuniões aconteciam nas casas dos
agricultores porque a gente não tinha um espaço da associação”. Inicialmente,
tentaram reativar uma antiga associação para desenvolver uma farinheira, mas
encontraram muitas dificuldades e decidiram criar uma nova. Em 2007, conhecem a Rede de Educação Cidadã-ES por meio das educadoras Maria Zelinda e
Sandra Valentim de Souza e, a partir das primeiras reuniões, decidem elaborar
um projeto de hortas comunitárias que chamaram de Roda Viva. Às famílias
iniciais somaram-se mais oito, e as duas hortas foram construídas em regime de
mutirão com vistas à produção de alimentos para o consumo e posterior venda
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dos excedentes. O grupo opta então por criar a Associação de Pequenos Agricultores da Comunidade do Córrego da Pratinha no ano de 2008 com objetivos de
organizar as famílias em torno da segurança alimentar e geração de renda.

A gente sentiu essa necessidade e temos esse objetivo. Num
existia, foi surgindo. O que foi no início era buscar a diversificação, a gente conversava sobre isso. De buscar melhoramento
econômico das famílias, as famílias terem outras fontes de
renda. Melhoramento da alimentação. Agora, no decorrer da
conversa que as coisas foram sendo construídas. O que nós
sentíamos era a necessidade de agrupar as pessoas, porque
aqui na Pratinha tinha uma associação, mas tava totalmente desarticulada. As conversas começaram tão miudinha e foi aí que
surgiu a Roda Viva. Foi aí que veio a Sandra, a Zelinda, a gente
não tinha os objetivos claros, eles foram sendo criados. Quando
Sandra começa a explicar a filosofia da roda viva, era que todos,
sem exceção de nenhum, que a gente fizesse agroecológico que
aí nós tinha que desenvolver todo um trabalho (Dona Deja).
De uma maneira geral, percebe-se que a experiência da APAC na perspectiva de sua organização sociopolítica se origina, de um lado, com uma situação-desejo concreta de um grupo com objetivos comuns e associativos em construção e, de outro, as duas hortas Roda Viva, que se consubstanciaram em meios
pedagógicos, ou seja, como prática da educação popular da RECID. Não encerrava um fim em si mesmas, mas, sim, a possibilidade de concretizar um espaço
de convivência, de comunhão e partilha de saberes mediatizado pela necessidade
concreta da produção de alimentos saudáveis, objetivando a segurança alimentar e geração de renda para as famílias.
Em 2011, constroem o primeiro Regimento Interno que estipula regras
de uso de equipamentos e maquinários comunitários e, posteriormente, reformulam o Estatuto Social da APAC, ambos os processos com várias reuniões da
diretoria e assessoria que estudavam o documento e construíam a proposta para
ser apreciada em assembleia.
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O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Este programa, desde a sua criação, é levado a cabo pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e estimula a compra direta de produtos da
agricultura familiar para abastecimento da merenda escolar da rede pública de
ensino. É destinado também às famílias em situação de insegurança alimentar,
com vistas a melhorar a renda das famílias camponesas e os hábitos alimentares
de quem produz e de quem recebe.
A partir das educadoras da RECID, o programa é socializado e bastante
discutido com as famílias. Em uma das reuniões, recebem a visita de técnicos do
órgão e decidem participar. Em março de 2009, é elaborada a primeira proposta
do PAA pela equipe da RECID e, ainda nesse ano, inicia-se a sua execução por
09 famílias e termina em 2010. Durante todo o período de entrega dos produtos, as famílias foram conhecendo dificuldades, se reunindo, avaliando e criando
normas de convivência como saídas para vencê-las. A junção do espaço-aprendizagem com o compromisso firmado em contrato para entrega dos produtos
fortaleceu a práxis.
À medida que o grupo ia diversificando a produção, o PAA apontou a necessidade de escaloná-la de modo a se cumprir com a oferta de produtos apontada nos contratos de cada família. Essa prática nova foi sinalizada como uma das
dificuldades a ser enfrentada.
57

A avaliação apontou que tinha que melhorar muita coisa (Céia).
Na medida do possível, a gente foi melhorando aquela dificuldade que a gente tinha (Sirlei).
Após muita reflexão, a constatação foi a de que as famílias perderam esse
hábito, pois estavam praticando a agricultura convencional em que a lógica é
direcionar os esforços para atender às cadeias produtivas agroindustriais. Assim
sendo, a atividade de horticultura e a própria diversificação de culturas não estavam mais entranhadas culturalmente nas atividades das propriedades. A conclusão reforçou o debate sobre (in)segurança alimentar e nutricional, já que boa
parte dos alimentos “eram comprados fora”. “O que tinha era salsa, coentro,
cebolinha, você sabe né, cheiro verde, essas coisas”. As questões colocadas para
o aprofundamento pela assessoria da RECID basearam-se no debate realizado
no âmbito do CONSEA Nacional sobre a alteração dos hábitos alimentares. A
supremacia dos produtos industrializados, somada à desvalorização da cultura
57 Até a criação do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), as entregas do PAA também eram destinadas a esses estabelecimentos.
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alimentar tradicional das comunidades camponesas, faz parte da perspectiva hegemônica que constrói as cadeias agroalimentares manipuladas por um reduzido número de corporações mundiais e resulta num grave quadro de insegurança
alimentar e nutricional. O período vivenciado pelas crianças na escola não foge
a essa regra. Essa reflexão demonstrou que as famílias camponesas também tinham sido vítimas do mesmo processo, uma vez que, em suas lembranças dos
tempos de criança, relatavam que os avós e até mesmo os pais produziam diversidade e utilizavam plantas que, antes de começarem a trabalhar agroecologicamente, consideravam como “ervas daninhas”, como o caruru, a beldroega, a
serralha, entre outras.
Ainda que persistissem os problemas no escalonamento da produção, a
participação no PAA também vai contribuindo no fortalecimento das relações
de solidariedade do grupo. “Um ajudava o outro, teve troca de mercadoria porque um não produzia e o outro tinha, então naquela entrega um colocava pro
outro e na outra a família devolvia. Todo mundo aceitava as críticas” (Céia).
Uma demonstração de que o PAA traz uma perspectiva de organização
não só “para dentro da comunidade”, mas também “para fora”, foram as ações
desenvolvidas pelo grupo junto às merendeiras, nutricionistas e às pessoas das
comunidades de “baixa renda”.

Tivemos dificuldades com as merendeiras. Elas queriam tomates grandão e a gente trabalhou com o cereja, tomatinho pequeno e saudável e elas queriam o grandão. Quem ia querer cortar
e lavar um por um? O grandão era mais fácil. O nosso, o sabor
era outro, sem veneno, elas não entendiam isso. A cenoura não
era aquela grandona do mercado, a nossa era menor. Acho que
era isso, era preguiça de preparar (Irene).
Ao se buscar as “explicações” para essas posturas, o grupo entende que
“tudo era contra os pequenos” e passa a perceber que o PAA contrariava o padrão alimentar instaurado na rede pública e que tinha que vencer todas as dificuldades impostas. “Tivemos muitos problemas porque a gente mandava produtos para as creches, tinha reclamação das cozinheiras das creches” (Edmundo).
Durante as primeiras reuniões de avaliação, o grupo designou equipes para
irem conversar com as merendeiras e fizeram algumas reuniões com a nutricionista da prefeitura na tentativa de lhes convencer da qualidade dos alimentos e
do bem que faziam para a saúde das crianças.
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A ampliação das unidades das Rodas Vivas
Após dois anos de experiências nas duas hortas, a equipe RECID-ES elabora e apresenta um projeto para implantação de 16 hortas Roda Vivas ao Colegiado do Território Norte de Cidadania. Mais uma vez, o contato com uma
política pública jogou papel importante incidindo positivamente e reforçando
a organização da APAC. Acompanharam todo o processo de licitação, participando desde a reunião da comissão de licitação (pregão) até o controle de todo o
material que ia sendo entregue.

A prefeitura comprou todo o material e eles queriam que batesse o material todo no galpão da prefeitura para eles fazerem
a entrega. Nós falamos, não, vocês vão bater tudo na área da
associação. Muito pelo contrário, os materiais mais picados
todos, vocês vão bater em cada uma das propriedades. Conseguimos garantir isso com a prefeitura e por isso que era pra
construir 14 hortas e nós construímos 16 (Edmundo).
A gente só perdeu na licitação foi na areia, porque a gente não
tinha conhecimentos e fomos fazer o primeiro poço e não deu
certo e tivemos que renegociar com o cara pra trocar por areia
fina (Deja).
Todo o processo foi em regime de mutirões. O grupo escolheu a propriedade de uma associada que estava tratando de câncer como espaço de aprendizado.

O poço da Nazaré foi a cobaia, os materiais vinham muito ruim.
Aí depois o pessoal “bateu o pé” e ele teve que entregar coisa
melhor. Organizamos 3 equipes, daí a gente reunia todo mundo lá, aprendia uma etapa, e depois fazia os mutirões entre as
equipes (Irene).
O processo de aprendizado na negociação com o poder público local em
torno de uma política pública avança também para o entendimento da importância da participação da APAC no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável, que é a instância que define e delibera sobre o direcionamento dos
recursos e as ações voltadas para agricultura familiar camponesa desde aquelas de
âmbito municipal até os programas e projetos estaduais e federais. A partir dessa
relação mais direta com o poder público, negociaram a aquisição de um terreno
para a instalação da sede da associação, da agroindústria de polpas e do projeto de
beneficiamento do café.
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A agroecologia como
nova perspectiva de produção
Já na avaliação da primeira experiência em torno do PAA, o grupo reflete
sobre a qualidade dos produtos que estavam sendo enviados. Inicialmente, as
questões giraram em torno do tamanho, da maturação, da apresentação, mas
também permeado pelo sentimento de respeito mútuo com quem ia “receber” o
alimento.

Cada grupo tinha uma pessoa que coordenava, se tinha algum
produto que a gente achava que não dava pra ir, que não estava
muito assim, digno, tava verde, com defeito a gente tirava e comunicava a pessoa: “ó tirei tantas coisas suas lá”. Era a mandioca que não cozinhava ou a banana, às vezes, verde ou muito
pequenininha (Irene).
Essa discussão avançou para o consenso de que, para o projeto do ano seguinte, não seriam mais admitidos produtos que levassem agrotóxicos e adubos
químicos. Já no terceiro ano, tais regras entram definitivamente para o Regimento Interno da APAC. “Não era porque estávamos mandando o excedente para
crianças e famílias pobres que íamos mandar qualquer tipo de produto, aquelas
pessoas mereciam comer produtos tão bons quanto os que a gente comia em
casa” (Deja).
A RECID-ES convida, em 2009, a Associação de Programas em Tecnologias
Alternativas (APTA), entidade-membro do Coletivo Estadual, para realizar uma
oficina de agroecologia. Assim, a parceria com a RECID e APAC se efetiva com
a entidade sendo convidada a prestar a assessoria técnica agroecológica de forma
mais sistemática. As primeiras atividades foram de recuperação de nascentes, áreas degradadas e implantação de quintais agroflorestais. Durante os quatro anos
em análise, várias atividades pedagógicas foram realizadas como, por exemplo, os
intercâmbios de experiências agroecológicas baseados na metodologia campesina
que têm como fundamento o diálogo de saberes com a posterior adaptação das
inovações à realidade do grupo. A APAC visitou experiências agroecológicas em
diversos municípios e também recebeu visitas de grupos capixabas e também de
outros estados. Com relação às sementes crioulas, o grupo desenvolveu em 2011
um campo comunitário de produção de sementes de leguminosas para adubação
verde, e a APTA distribuiu kits de sementes crioulas de hortaliças da Bionatur.
“O objetivo era criar a sua própria semente. A gente mesmo fabricar as próprias
sementes. Produzir, guardar para num ficar precisando comprar semente” (Céia).
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Durante a oficina de sistematização, percebeu-se dois fatos importantes: o
primeiro foi que o grupo entende que a experiência com sementes crioulas vai
mais além do que gerar autonomia em ter suas próprias sementes, pois envolve
o debate de como as grandes corporações multinacionais geram dependência
empurrando o pacote tecnológico Biocida para as famílias camponesas; e, o segundo, foi a constatação de que são as mulheres as guardiãs dessas sementes.
Atualmente, algumas famílias já possuem planos de manejos agroecológicos, e a
APAC é um organismo de controle social, uma autodeclaração de que os produtos são agroecológicos/orgânicos.

A geração de renda
No início, quando começamos o PAA, nem todo mundo atingiu
a cota. Nem todas as famílias chegaram ao teto de 3.200 porque todo mundo tava assim, tão desarticulado na propriedade,
com pouca produção que num deu pra atingir a cota, que nem
todos colocou a cota, ficamos assim com medo e uns colocaram R$1.800, R$2.000, 2.200, porque a gente não tinha respaldo da produção dentro da propriedade. Hoje todo mundo atinge
o teto de 6.500,00 (Edmundo).
Atualmente, são 11 famílias que entregam no PAA. Em 2009, a produção
de alimentos foi de 12,3 toneladas, beneficiando 648 pessoas, e em 2014 atingiu
40,5 toneladas e 1.100 beneficiários. O valor total do projeto em 2009 foi de R$
29.133,00 e passou para R$ 67.000,00 em 2014.
Em junho de 2011, é inaugurada a Feira Agroecológica, uma parceria entre
RECID, APTA e as Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual e o escritório
local do Incaper. Todas as quartas-feiras, 09 famílias da APAC comercializam
seus produtos com ganhos médios de até dois salários mínimos/mês, ampliando
a margem de renda e gerando mais qualidade de vida.
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Considerações finais
De uma maneira geral, o que se pôde perceber é que a prática pedagógica
da RECID-ES de aliar o instrumento (horta) com as políticas públicas demonstrou que através de questões concretas e objetivas que mediatizam a vida das
famílias camponesas é possível discutir questões de ordem política, reforçando a
formação para o empoderamento. Questões inicialmente consideradas “distantes” da realidade das famílias foram discutidas durante as reuniões de organização e atividades “técnicas”, revelando e desvelando seus elementos constituintes.
Foram fundamentais para estimular o engajamento político do grupo no mundo
e com “as coisas do mundo”.

A essência dessa experiência que teve como princípio desde
o início é a autonomia da associação em relação a sua própria
história. A APAC nunca dependeu de esperar que os técnicos...
a gente sempre buscou as coisas. Sempre construiu o tratado
da história... num é que veio alguém aqui e criou a associação...
se for analisar bem, todo o patrimônio que a gente tem hoje é
tudo busca, organização da própria associação. A gente não
permitiu que viesse interferência de fora para ser o dono da história. É bom pra mostrar isso porque nem todas as associações
é construída assim, pode até ser que se torne assim (Deja).
Na perspectiva da agroecologia, a prática pedagógica prima pela construção coletiva do conhecimento, em que os diferentes olhares e percepções dos sujeitos somam-se, ampliam-se para transformar a realidade e se transformarem.
Na experiência em questão, à medida que reconstruíram a diversidade, resgataram a vida dos solos, cuidaram da água, trouxeram também de volta a pungência
da natureza celebrando a vida.
A experiência resultou em ganhos significativos de renda para as famílias, mas, o mais importante, foi a demonstração de como as políticas públicas
acertadas como o PAA e a dos territórios de identidade quando trabalhadas na
perspectiva da pedagogia da autonomia podem funcionar como elementos motivadores e excelentes instrumentos de fortalecimento do associativismo, tanto
do ponto de vista da organização política quanto dos laços de solidariedade. De
2010 até 2014, não há dúvidas de que houve empoderamento das 23 famílias,
sobretudo das mulheres que compõem a APAC. O processo de organização fez
com que reivindicassem e conquistassem equipamentos, máquinas, implementos agrícolas. Atualmente, estão construindo, também em regime de mutirão, a
sua agroindústria.
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Olhando para o começo da experiência e para os objetivos traçados com
a assessoria da equipe da RECID-ES, pôde se perceber que todos, em maior ou
menor escala, foram atingidos: a) fortalecer a organização; b) promover a melhoria do padrão alimentar das famílias; c) aproveitar as potencialidades locais;
d) despertar jovens e mulheres; e e) ter potencial multiplicador.
No entanto, sabe-se que as conjunturas nacionais sempre foram, historicamente, desfavoráveis à agricultura camponesa. A experiência decorre em tempos
de mais e melhores oportunidades frutos de muita luta social e que, portanto,
esses atores sociais devem manter-se em constante vigília, formação, diálogo democrático e gestão transparente da associação para continuarem enfrentando os
desafios na caminhada.
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Desconstruindo preconceitos
e construindo identidade – Na
gira do Ylê Asé Osún Opará – RIO
GRANDE DO NORTE

O terreiro Ylê Asé Osún Opará é um centro espiritual de matriz ameríndia
situado na comunidade da Redinha, na zona norte da cidade do Natal-RN. Está
localizado em uma região da cidade que sofre com a baixa oferta de serviços básicos, como saúde, mobilidade, equipamentos de lazer, saneamento e segurança.
Apesar de estar no roteiro turístico da cidade, não há um processo de democratização das políticas públicas, refletindo um quadro de vulnerabilidade que faz
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parte da realidade de uma grande parte da população brasileira.
Fundado em 1958 pela matriarca e Ialorixá� Mãe Marlene, ainda hoje
agrega sua família no espaço do terreiro, constituindo a Vila do Sossego, como
é denominado esse território. É composto por mais de 15 famílias que em sua
grande maioria compartilha as atividades espirituais do terreiro. Mãe Marlene,
muito além da Iarolixá do terreiro, traz consigo a história de luta e resistência de
uma mulher, que engravidou 22 vezes e, enfrentando os desafios do preconceito,
constituiu não só uma família, mas a resistência de uma tradição muito particular ameríndia nordestina. Seu orgulho ao falar de seu barracão (como chama o
espaço da gira) é transformador.
Como os demais espaços religiosos de matriz africana do país, a casa de Ylê
Asé Osún Opará é um território marcado por histórias de resistências e superações. É através da fé e da solidariedade do coletivo que compõe esse terreiro que
ele permanece em funcionamento e presta serviços importantes à comunidade.
A particularidade presente nessa organização, que faz com que a RECID-RN indique essa experiência para ser sistematizada, é por ter em sua essência
elementos de identidade que não somente estão relacionados com os cultos de
matriz africana, mas também com a espiritualidade indígena, símbolo de resistência de outra percepção de mundo. Outro objetivo é o de exemplificar e dar
materialidade à perspectiva de dialogicidade de nosso PPP.
58

Identidade\ancestralidade do terreiro
A Jurema Sagrada é uma linha de “trabalho” da espiritualidade remanescente da tradição popular religiosa dos índios e índias que habitavam o litoral
da Paraíba, Rio Grande do Norte, e no sertão de Pernambuco e dos seus pajés,
grandes conhecedores dos mistérios do além, plantas e dos animais. Os devotos
iniciados nos rituais do culto são chamados de juremeiros. A Jurema já era cultuada na antiguidade por pelo menos dois grandes grupos indígenas, os Tupis e
os Cariris, também chamados e Tapuias.
O sincretismo aconteceu depois da chegada dos(as) africanos(as) ao Brasil.
Ao fugir dos engenhos onde estavam escravizadas, essas populações encontravam abrigo nas aldeias indígenas e, através desse contato, partilhavam solidariedade e seu conhecimento religioso. Até hoje, os(as) grandes mestres juremeiros
conhecidos são resultado da mestiçagem entre o sangue índio e negro. Os(as)
africanos(as) contribuíram com seu conhecimento sobre o culto dos mortos,
59

58 Projeto Político Pedagógico da RECID.
59 O nome Jurema vem de uma árvore tipicamente nordestina, que era venerada pelos índios Potiguares e Tabajaras, da Paraíba, muitos
séculos antes da descoberta do Brasil. A Jurema depois de crescida é uma frondosa árvore que vive mais de 200 anos. Todas as partes
dessa árvore são aproveitadas: a raiz, a casca, as folhas e as sementes, utilizadas em banhos de limpeza, infusões, unguentos, bebidas e
para outros fins ritualísticos.
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Egun , e das divindades da natureza, os Orixás , Voduns e Inkices. Os índios
contribuíram com o conhecimento de invocações dos espíritos de antigos Pajés
e dos trabalhos realizados com os encantados das matas e dos rios. Daí a Jurema
se compor de duas grandes linhas de trabalho: a linha dos Mestres de Jurema e a
linha dos Encantados.
60

61

62

63

Quem é o povo do terreiro?
Em sua maioria mulheres na faixa de 20 a 50 anos de idade, com filhos e
filhas, trabalhadoras que estão desempregadas e que através de trabalhos alternativos viabilizam sua sobrevivência e da família. A média de escolaridade é o
Ensino Fundamental, segundo o coletivo, devido à falta de oportunidade de dar
sequências ao estudo formal, seja pela necessidade de trabalhar ou pela falta de
identidade com o ambiente escolar, que ainda hoje não sabe como tratar a diversidade religiosa, reproduzindo nos(as) filhos(as) do povo de terreiro práticas de
exclusão. A maior parte da Vila do Sossego tem o conhecimento popular como
orientador de suas escolhas.
Essa comunidade é feita de sonhos e de sábios(as) no conhecimento das
ervas, das tradições e dos espíritos, que busca sempre avançar e superar um histórico de exclusão em que sua identidade não é reconhecida como protagonista
de sua história. Isso se expressa na dificuldade de conseguir emprego na própria
comunidade, no desrespeito ao buscar espaços comunitários como a igreja, cemitério da comunidade, entre outros.
Mãe Marlene de Oxum, ao longo desse período, iniciou vários filhos e filhas na Umbanda-Jurema. Com muita clareza e segurança, afirmou certa vez em
uma oficina que “pouco entendia, já que era analfabeta, mas que daquela ciência
ela tinha noção”, a ciência que Mãe Marlene falava era do conhecimento das
entidades, dos Orixás, dos Caboclos, dos Espíritos, ciência oculta que se materializa e que se afirma através da cura, conhecimento transmitido pela oralidade.
Transmissão geracional através da palavra e do exemplo pedagógico.
As responsabilidades do terreiro são divididas com o Babalorixá�, Pai Eugênio de Oyá. Nos dias de gira, quando ocorrem os cultos, os filhos e filhas de
60 O termo Egun ou Egum é uma palavra da língua Iorubá usada nos rituais ameríndios que significa alma ou espírito de qualquer pessoa
falecida iniciada ou não.
61 Na mitologia Yorubá, orixás são ancestrais divinizados africanos que correspondem a pontos de força da Natureza e os seus arquétipos
estão relacionados às manifestações dessas forças. A característica de cada orixá aproxima-os dos seres humanos, pois eles manifestamse através de emoções como nós. Sentem raiva, ciúme, demonstram vaidade, orgulho. Cada orixá tem ainda o seu sistema simbólico
particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, espaços físicos e até horários.
62 Odu, vodum e vudu são termos que se referem aos ramos de uma tradição religiosa teísta-animista baseada nos ancestrais que têm
as suas raízes primárias entre os povos Ewe-Fon do Benim, onde é, hoje, a religião nacional, com mais de 7 milhões de adeptos. Além da
tradição fon, ou do Daomé, que permaneceu na África, existem tradições relacionadas que lançaram raízes no Novo Mundo durante a época
do tráfico transatlântico de escravos (século XVI a XIX) e que persistem até hoje, como o Candomblé Brasileiro.
63 É o orixá nos candomblés de Angola e do Congo.
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santo organizam-se em um círculo, todos indumentados, vestidos para a gira,
mulheres com seus vestidos longos e rodados, homens com suas batas e calças coloridas, todos levados por continuadas cantigas; músicas de letras simples,
mesmo quando cantadas em Yorubá�, com forte toque de batidas nos atabaques
acompanhados ritmadamente pelos Xequerês. Essa gira, dançada sempre em
círculo, favorece com que os médiuns incorporem os seu Orixás, Santos, Caboclos ou Preto Velhos.
64

RECID e o terreiro
A RECID desde seu início no RN teve a constituição do Núcleo na Comunidade da Redinha animada pela educadora Ivone Oliveira e o educador Enoque
G. Vieira, que nesse ano realizaram o processo de sistematização da Ciranda
nesse coletivo. Identificando como temas geradores o enfrentamento ao preconceito e a necessidade de geração de emprego e renda como os dois grandes desafios da Vila do Sossego.
A partir dessa constatação, iniciamos um processo de formação que compreendeu momentos de debate de identidade e do processo de auto-organização
do próprio grupo. Respeitando os conhecimentos prévios do grupo, adotamos
três estratégias, explicitadas a seguir.
65

Autoconhecimento
Refletimos de que não há como combater o preconceito sem a ampliação de nosso conhecimento, assim propusemos alguns encontros que fizeram
o resgate histórico a partir da oralidade em rodas de conversa que revelaram
uma história que para muitos dos filhos e filhas de santo era a primeira vez que
foi ouvida, pautando elementos de identidade dos orixás, pratos típicos, rituais.
Como fechamento desse ciclo, realizamos um “Almoço Espiritual” , convidando
a comunidade para conhecer o que é, onde e como vive o povo de terreiro.
66

64 Instrumento feito de cabaça coberto de contas.
65 Espaço de formação popular da RECID em que os estados compõem um coletivo. A 4ª etapa da Ciranda de Educação Popular da RECID
trouxe o tema da Comunicação e Cultura Popular: promovendo encontros e construindo caminhos.
66 Evento realizado no terreiro no dia 22 de maio do 2012 envolvendo a comunidade da Redinha e representantes da RECID do Brasil todo.
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Políticas públicas
Em um segundo passo, realizamos um processo de problematização de políticas que hoje atendem à população de religiões de matriz africana, aproximando o terreiro de outras casas mais organizadas legalmente. Assim como apresentando políticas como o tombamento histórico e editais do IPHAN , MINC ,
dentre outros. Colaboramos com o processo de debate de institucionalização do
terreiro para assim passar de um patamar de público-alvo para se tornar proponente e protagonista de projetos que possam beneficiar a organização do terreiro.
67

68

Geração de emprego e renda
Por fim, buscando o enfrentamento da demanda de geração de emprego
e renda, o grupo indicou o desejo de ter uma horta coletiva do terreiro, para assim deixar de comprar as ervas para os seus trabalhos espirituais e fitoterápicos,
assim como poder a vir oferecer essas ervas a outros terreiros da cidade. Dois
mutirões já foram realizados e agora iremos iniciar o processo de construção
do espaço, que contará com a colaboração de empreendimentos de economia
solidária e da agroecologia.
O acompanhamento nesse núcleo gerou também um processo de problematização na RECID-RN, que em reunião do coletivo estadual fez a reflexão da
importância da rede fortalecer ações junto ao debate de negritude, tirando o indicativo de fazer um movimento de aproximação e fortalecimento desse debate.
O que resultou em uma parceria política importante da RECID-RN na retomada
da Rede de Jovens Negros e Negras e na organização do Coletivo de Mulheres
Negras.
Ao definir essa política e aprender com os(as) companheiros(as) do terreiro um pouco mais de nossa identidade não reconhecida, concluímos que se conseguíssemos ao final desse convênio ter fortalecido essa rede de organizações que
trabalha com a negritude no estado, teríamos cumprido um papel importante no
avanço da disputa pelo poder popular no Rio Grande do Norte.
69

70

67 Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por
preservar os diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira.
68 Ministério da Cultura.
69 Rede de Jovens Negros e Negras: articulação estadual de diferentes jovens urbanos e rurais que atuam em organizações sociais no
Rio Grande do Norte.
70 Conjunto de mulheres que estão se articulando a fim de construir uma marcha nacional em maio de 2015 para Brasília contra o racismo
e a violência e pelo bem viver.
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Considerações finais
Segundo depoimento dos(as) participantes, houve uma significada melhora na autoestima de cada um(a), o aumento da fé na religião e, principalmente, orgulho de exercer a sua religiosidade. As leituras e discussões serviram de
estímulo para a prática do estudo, buscando aumentar o conhecimento, tanto
formal como da cultura popular.
Assim, nós da RECID temos a certeza de estar cumprindo um importante
papel, aprendendo com o povo de terreiro elementos de nossas identidades, que
não estão nos livros de história, e nos colocando o desafio de reincorporar essa
pauta na Rede, que vai permanentemente se transmutando e, ao mesmo tempo,
materializando a possibilidade de efetivação de direitos humanos, ao debater políticas que são resultados de luta da classe trabalhadora.
Romper com a concepção eurocêntrica de identidade é uma necessidade,
e avançar no resgate e conhecimento das populações tradicionais é um dever do
Estado e desafio do povo brasileiro. Nós da RECID tivemos o privilégio de partilhar essa vivência construída a partir de uma concepção Freireana, fortalecendo
a autonomia e o empoderamento de todas e todos envolvidos(as) executando
uma política pública.
Temos a dimensão da singeleza e dos limites dessa ação que construímos
em uma história de mais de 500 anos de opressões, físicas e simbólicas. Assim
como temos a clareza de que tudo que é histórico é possível ser alterado. Logo a
provocação de buscar de que forma constituímos nossa identidade? O que podemos fazer para romper com o silêncio da invisibilidade dessa sociedade racista,
saindo de nossa posição de conforto para construir uma sociedade com mais
equidade? São reflexões que gostaríamos de convidar você a ouvir o atabaque
que pulsa em seu peito para refletir e transformar nossa realidade.
REFERÊNCIAS
IPHAN. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10&sigla=
Institucional&retorno=paginaIphan
JUREMA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurema_(%C3%A1rvore)
MARCHA das Mulheres Negras. Disponível em: http://2015marchamulheresnegras.com.br/
OLIVEIRA, Ivone. Ylê Asé Osún Opará – um lugar sagrado. 2º Ciclo da Ciranda Nacional de
Educação Popular. Julho de 2015.
RECID. Disponível em: http://recid.redelivre.org.br/?s=dialogicidade
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Fortalecimento dos Catadores
em PERNAMBUCO, reciclando
as vidas e cuidando da Terra

Falar da experiência que vivemos é a oportunidade que temos de compartilhar acontecimentos que de diversas formas mudam as nossas vidas. A experiência com catadores e catadoras de matérias recicláveis é fruto de um acúmulo
de um trabalho de base realizado em parceria com a Rede de Educação Cidadã
de Pernambuco (RECID-PE) e a Pastoral Social da Diocese de Nazaré da Mata.
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O chão que pisamos
O território da Diocese de Nazaré conta com um milhão de habitantes na
Mata norte, possuindo 36 cidades que a compõe. Do ponto de vista econômico,
a região é reconhecida pela produção da cana-de-açúcar na sua maioria. Apenas
o município destaca-se com o trabalho de produção de cerâmica e tijolos.
Quanto aos aspectos sociais, as famílias vivem da agricultura e dos programas sociais do governo federal e dos trabalhos fora da região, chamando a
atenção para a questão migratória. Segundo dados do governo do Estado de PE,
o IDH da Mata norte é de 0,650 e uma taxa de mortalidade infantil de 23,2.
Compreender a vida como um direito universal e inalienável é o ponto de
partida e de chegada para a organização da Pastoral dos Catadores. Esse trabalho
nasceu em 2008, através da Pastoral Social da Diocese de Nazaré e que nestes seis
(6) anos, chegou a oito (8) municípios da mata norte e agreste de Pernambuco.
A Pastoral dos Catadores nasceu como um apelo para chamar a atenção da
sociedade e das autoridades sobre as condições em que viviam os catadores de
materiais recicláveis nessa região. O primeiro passo nessa construção foi a escuta, elemento base fundamental de uma educação popular. Essa escuta encontrou
pessoas exploradas, desconfiadas misturadas com o lixo “como se fosse parte
dele” e uma ausência completa do poder público. O segundo passo era construir
um espaço para que os problemas servissem de estímulo, para que os sem-voz e
sem-rosto (catadores(as)) pudessem falar.
Para a superação dessa realidade, construímos estratégias para a formação
política e organizativa dos(as) catadores(as). As ações se deram através da realização de encontros de formação, oficinas temáticas, intercâmbios e vivências,
partindo de uma espiritualidade fundada na experiência de solidariedade e organização social, para o fim de formação, empoderamento e organização dos(as)
catadores(as). Essas experiências tomaram corpo, e os indivíduos dos lixões foram se transformando em grupos que forjaram as próprias lideranças, que em
sua maioria são mulheres.
Um terceiro aspecto que consideramos importante na pedagogia utilizada
foi e é o princípio da autonomia, visto que cada grupo em cada município tem
relação com os animadores/educadores populares, que atuam de forma autônoma, sem depender de instâncias externas para tomar decisões e organizarem
suas ações. Sem deixar, no entanto, de contar com as redes de apoio mobilizadas
a partir do trabalho com grupos de outros municípios, ou com amigos e organizações urbanas e rurais que se aproximaram de nós.
Reafirmamos como aspecto relevante neste trabalho a expressão da lide-
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rança feminina que se afirmou na maioria dos grupos, trazendo à tona o debate
da capacidade e da oportunidade, no tocante à participação política das mulheres, fortalecendo o debate sobre poder e relações de gênero.
A realidade em suas demandas e contextos é outro elemento a ser considerado nessa experiência. Pois foi a partir da realidade que nos mobilizamos e
construímos bandeiras concretas de lutas. Assim, constituímos a ação em quatro
(4) frentes, apresentadas na sequência.
1) A primeira diz respeito à comercialização, que incide diretamente sobre a qualidade e os resultados do trabalho. Nessa frente avançamos ao buscarmos estabelecer relação entre os grupos para trocarem experiências, bem como
buscando informações externas para superar a existência de um único deposero
(atravessador) que comprava o que queria, como e a quanto desejasse o material
reciclado, sem deixar alternativa aos catadores. No caminhar, muitas situações
bonitas foram vivenciadas, elevando a autoestima dos grupos e os impulsionando a buscar outras saídas ao reduzir a presença opressiva dos deposeros que manipulavam os preços e prendiam as pessoas com empréstimos e/ou ameaças.
2) A segunda diz respeito à saúde e ao trabalho digno, uma frente que
construímos na luta pelos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), pela vacinação, visto que trabalham com alto risco de contaminações e exposição ao sol,
chuva e toxinas.
3) O terceiro aspecto diz respeito à formação e escolarização. Foram criadas 03 associações de catadores na região, iniciamos uma articulação como o
Movimento Nacional de Catadores. Mas a escolarização deixou a desejar, visto
que dependíamos do poder público local e não houve nem há interesse deste em
tratar desse tema, o que nos deixa indignados, pois temos entre 70% e 80% de
catadores(as) analfabetos(as) e praticamente 100% fora da escola. Nos últimos 4
anos, intensificamos o processo de formação de diversas formas, inclusive espaços nos quais os catadores puderam participar como debatedores em palestras
regionais e estaduais, como o Encontro Anual com Prefeitos realizado pela Diocese de Nazaré e a Feira de Economia Solidária que aconteceu no final de 2012, na
UNICAP-Recife. Outra estratégia que configurou-se bastante significativa foi o
processo de formação através das atividades pedagógicas da RECID-PE. O apoio
da RECID se deu no processo de formação onde foram trabalhados temas como
cooperação, Lei n. 12.305, redes de apoio a catadores, visitas de intercâmbio a
grupos de catadores fora da região. Todas essas atividades foram desenvolvidas
por meio de oficinas e também de encontros intermunicipais. A RECID participou não apenas com o apoio financeiro, mas também por meio das assessorias e
articulações entre os grupos.
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4) Nesse último aspecto, trazemos a articulação institucional como a quarta frente. Essa estratégia visa à articulação como o caminho para as negociações.
Nessa frente podemos apontar as relações locais que foram estabelecidas e as iniciativas de proposição de políticas, ainda que estas não tenham sido implementadas, como foi o caso da política de apoio à reciclagem proposta à prefeitura de
Paudalho para ação junto aos condomínios, que infelizmente não foi adiante.
Neste momento, a lei de resíduos sólidos (A Lei n. 12.305/10, que institui
a Política Nacional de Resíduos Sólidos − PNRS) cobra providência dos governos
municipais. Mas ainda encontramos muitas dificuldades em constituir um canal
de diálogo e apoio, no sentido de construir ações estruturais que tirem os catadores dos lixões através da implantação da coleta seletiva nos municípios.
Os incêndios frequentes, o risco de expulsão compulsória, a falta de estruturas físicas e econômicas e a articulação de empresários para decidir os processos e as taxas de lucro que querem tirar do “negócio da reciclagem” são obstáculos que tencionam a vida e o trabalho dos catadores na atualidade em nessa
região.
A possibilidade de participar da RECID como espaço de formação e articulação permitiu que esses grupos pudessem experimentar os processos de formação, intercâmbios, negociações e participação em processos políticos e sociais até
então desconhecidos para eles. Permitiu, sobretudo, que construíssemos canais
de articulação e diálogo sobre a metodologia do trabalho de base e integrássemos
esse trabalho com outras frentes da educação popular na região e no estado.
O(a) catador(a) poderia ser o principal parceiro do poder público na preparação para instalar a coleta seletiva. Porém o que temos visto é um distanciamento, a criação de metas não cumpridas e a transferência de responsabilidade,
apontando a falta de um planejamento sério para com a coleta de resíduos sólidos e fortalecendo a continuidade dos lixões e dos incêndios tão comuns no dia
a dia de quem precisa exercer o trabalho de catador(a).
Os catadores são agentes ambientais que prestam um serviço à sociedade
ao preservar a terra pelos processos de reciclagem e ao educarem a sociedade
para a necessidade da alteridade. Assim, eles põem como principal reflexão os
padrões do consumismo e do descarte, que acabam por tratar a pessoa humana
como objeto em desuso que segue na lógica do capital desenfreado.
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Considerações finais
Dessa forma, podemos visualizar as mudanças provocadas na realidade
dos catadores e catadoras nos últimos anos: criou-se uma rede de articulação
entre os catadores, conseguimos implantar um sistema de articulação entre os
grupos, criou-se 03 associações de catadores na região, realizamos um seminário
regional com prefeitos da região sobre o tema organização dos catadores, que
foi se constituindo pela perseverança e desejo por justiça de direitos. Todos nós,
que nos fazemos presentes nessa experiência, temos a clareza da importância do
processo de formação política dessas pessoas, pois se trata de uma atividade que
está relacionada à sustentabilidade e à qualidade de vida do conjunto da humanidade. Dessa forma, a consolidação das ações políticas se fazem urgentes diante
da realidade de destruição do planeta. Os(as) catadores(as) aparecem nesse contexto como agentes dessa transformação. Esse seguimento representa a possibilidade de pensarmos aspectos ligados a uma nova economia, uma nova forma de
se relacionar com o ambiente no qual vivemos e, sobretudo, é a oportunidade de
sensibilizar as pessoas para uma nova forma de vida.
Equipe estadual − RECID-PE
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Fórum de Economia Solidária –
malha71 da RECID AMAZONAS
empoderando pessoas

“Só sistematiza quem não tem medo de errar”
(Isabela Camini)
A RECID Amazonas trilha pelos caminhos da construção do poder popular, ação realizada com a contribuição de muitos companheiros e companheiras
que militam nas fileiras dos movimentos e grupos de base, pelos diferentes rios,
ruas e vielas do chão e lugar amazonense, espaços populares e de saberes não
mensurados. Nesse meio, “fincou suas práticas pedagógicas”, procurando, no
campo pedagógico, político e organizativo, construir estratégias de organização
do povo frente às mazelas sociais impregnadas por longos anos no estado do
Amazonas. Trilhando por esses caminhos, contribuindo com o empoderamento
das camadas populares, a RECID, nessa caminhada, apropriou-se dos princípios
da educação popular e buscou desenvolver práticas sociais, coerentes com a ética
e transformadoras.
Compreendendo que a sistematização é um importante registro histórico e afirmação da educação popular, transformadora, tomamos como desafio a
leitura dos registros dos trabalhos realizados com empreendedores e empreendedoras, militantes da Economia Solidária que compõem o Fórum de Economia
71 Nó confeccionado na rede de pesca pelo pescador da região.
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Solidária de Manaus-AM. Uma experiência que emerge da ação desenvolvida
no período de 2011-2014. Assim, este relato dá destaque para uma experiência
fundamentada em um novo jeito de trabalhar, tendo como intencionalidade, política e pedagógica, os princípios da educação popular. Suas práticas e reflexões,
acúmulos, resultados e desafios visam, sobretudo, o fortalecimento do poder
popular do povo. Desse modo, aqui trazemos a reflexão acerca das dimensões
pedagógicas e políticas da RECID, assim como sua incidência na organização do
Fórum.

Contexto econômico e político
O estado do Amazonas historicamente despertou diversos interesses econômicos e políticos que atendem aos interesses do capital, confrontando na
maioria das vezes com as particularidades da região e os interesses das populações locais. As propostas de desenvolvimento, em geral, são concebidas de fora
para dentro, não respeitando a dinâmica sociocultural da região.
A atuação da Rede de Educação Cidadã do Amazonas se dá nesse contexto
econômico onde o estado apresenta graves problemas nas diversas áreas da vida
e do cotidiano da população. Destaca-se nesse cenário a corrupção política, a
privatização dos serviços públicos e a crescente violação dos direitos humanos
dos trabalhadores e trabalhadoras do Polo Industrial, das frentes de trabalhos
das grandes construtoras de obras, das mulheres, crianças, dos adolescentes e
jovens. A ação realizada através da RECID promoveu o fortalecimento da cidadania, a inserção produtiva e a ampliação do acesso aos espaços de construção
de políticas públicas.

Memória do Fórum de
Economia Solidária de Manaus
A partir de 2003, a Economia Solidária optou por se organizar, como movimento social, a partir de Fóruns municipais/territoriais, estadual e nacional,
aglutinando todas as experiências de empreendimentos, entidades e de gestores
públicos, formando um espaço de caráter, segundo o Documento Final da V
Plenária de:

Representação, articulação e incidência na elaboração e acompanhamento de políticas públicas de Economia Solidária e
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no diálogo com diversos atores e outros movimentos sociais
ampliando o diálogo e se inserindo nas lutas e reivindicações
sociais sem perder seus princípios e autonomia (p. 95).
Nesse sentido, o Fórum de Economia Solidária de Manaus, fundado em
2009, se constitui imbuído de ser a voz dos pequenos grupos de empreendedoras
e empreendedores de economia solidária na capital Manaus. Durante esse período, houve o esforço para criar fóruns de economia solidária no estado. O FESM
atuou na organização das mulheres e homens que não tinham abertura nos espaços políticos para debaterem as necessidades coletivas do direito à exposição
em feiras, troca e comercialização.
Em parceria com algumas entidades de assessoria e fomento em economia solidária, a RECID atuou na promoção de algumas experiências de feiras
buscando, ao mesmo tempo, uma estrutura organizacional que atendesse aos
princípios e às características da realidade das experiências de economia solidária no município, como também incentivar a criação de novas experiências em
economia solidária. Sendo assim, em 2010, em parceria com os gestores públicos
do município, realizou um seminário que resultou na elaboração de “minuta” da
Lei Municipal de Economia Solidária.
Desde a sua criação, em 2009, até os dias atuais, esse Fórum atuou organizado com um planejamento pautado em demandas e ações que surgiam de
acordo com a realidade conjuntural estabelecida no município. Isto é, tanto as
entidades de assessoria, com seus projetos e linhas de ação, quanto os gestores
públicos, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Desenvolvimento (SEMTRAD), atuavam fomentando a economia solidária sem uma pauta
que dialogasse entre si e tivesse o referido Fórum como o espaço de deliberação e
articulação entre os atores e atrizes que trabalhavam a economia solidária.

RECID e o Fórum de Economia Solidária
A Rede de Educação Cidadã do Amazonas participou como entidade de
assessoria e fomento na coordenação ampliada tanto do Fórum Amazonense
de Economia Solidária quanto do Fórum de Economia Solidária de Manaus.
Somente em 2013, a partir de uma avaliação sobre a capacidade de apoiar esses espaços e percebendo a grande fragilidade pedagógica e de articulação política em que estes se encontravam, a RECID resolve priorizar o apoio junto ao
FESM. Nesse sentido, o primeiro passo foi reestruturar sua organicidade. Para
isso, se realizou, em outubro de 2013, uma assembleia extraordinária com três
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finalidades: criação do regimento interno, eleição da coordenação executiva,
construção do planejamento anual. Os(as) educadores(as) da RECID contribuíram metodologicamente com o encontro, desenvolvendo as ferramentas que
possibilitasse aos participantes uma construção coletiva a partir dos princípios
da educação popular.
Após esse encontro, houve uma reestruturação da organicidade do Fórum,
garantindo que houvesse: assembleia geral (ordinária e extraordinária), reuniões
mensais do coletivo e coordenação executiva. Nessa estrutura, as reuniões mensais possibilitaram que a dinâmica de funcionamento garantisse a participação
de todos(as) os membros nas decisões políticas e pedagógicas do Fórum.
Outro diagnóstico averiguado foi a necessidade/carência de uma leitura
das dimensões políticas e pedagógicas acumuladas pelo movimento de economia solidária. Nesse sentido, foi inserido no planejamento anual um calendário
de temas de formação política do movimento de economia solidária e cursos de
aperfeiçoamento. Isso ocorreu também pela necessidade de um grande número
de participantes serem empreendedores(as) individuais que precisavam partir
das experiências acumuladas no Brasil, e assim construir estratégias coletivas.
Outro fator foi a inserção de novos empreendimentos que não estavam inseridos
no Fórum. É importante destacar que as formações políticas e os cursos de aperfeiçoamento tiveram como transversalidade a educação popular.
Após esse processo iniciado e depois da assembleia extraordinária, o Fórum conseguiu desenvolver sistematicamente um processo que teve três eixos:
a) atuação política; b) comercialização; e c) formação. Logo após a assembleia, a
RECID, como parte da coordenação executiva do Fórum e entidade de assessoria
e fomento, desenvolveu atividades formativas e apoio para que o Fórum obtivesse uma atuação como Movimento de Articulação Política de Economia Solidária
no Município de Manaus.
72

A RECID fortalecendo a
economia solidária no AM
A participação de novos empreendimentos no FESM, principalmente de
empreendimentos individuais e familiares, e a fragilidade de outros participantes do Fórum em compreender a proposta da economia solidária, seus conceitos,
princípios e os processos políticos do movimento de economia solidária, remeteu à necessidade de desenvolver um processo de formação política em economia solidária, com atividades pedagógicas/oficinas de formação, para fortalecer
72 Documento que rege o Fórum.
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as atividades dos empreendimentos.
Através da metodologia da educação popular freireana, a RECID desenvolveu um constante processo de formação que conciliou as atividades pedagógicas
às ações do Fórum. Nesse sentido, vale destacar as oficinas de formação sobre
experiências de Feiras de Economia Solidária e sobre os conceitos de Economia
Solidária que culminou na realização das Feiras, uma organização que tivesse
como base os princípios da economia solidária.
As oficinas/cursos com temas como empreendedorismo, precificação,
emissão de nota fiscal, em parceria com outras instituições, tiveram a metodologia da educação popular como base da aplicação desses conhecimentos. A partir
dessa formação com os(as) militantes do Fórum, percebemos os avanços na sua
organicidade e na atuação como movimento de economia solidária, construindo uma pauta de ações e fortalecendo as experiências, assim como colaborando
para superar as dificuldades de comercialização. Assim, esperançosos em fortalecer a militância dos movimentos sociais e a experiência desse Fórum, temos mais
claro que a educação popular é ferramenta para a construção de uma sociedade
mais justa e sustentável.
Para Marcos de Arruda Sampaio, “o trabalho emancipado existe quando
se conquista a liberação do tempo disponível à aprendizagem e ao trabalho de
desenvolver as dimensões especificamente humanas da pessoa e da humanidade”. Foi dessa forma que a dimensão transformadora da educação popular se
fez ação no fortalecimento da organização de pessoas que atuam em pequenos
empreendimentos na cidade de Manaus, transformando ações isoladas em coletivas, a partir do processo formativo que promoveu nos militantes da economia
solidária o fortalecimento da cooperação.
Em sua dimensão política, a RECID, como uma organização que aglutina diversos movimentos sociais, vem criando uma dinâmica que está servindo
como referência para a relação entre os movimentos sociais e o poder público.
Isso se dá devido ao acúmulo que resultou num modelo de organicidade embebido das experiências de educação popular que influenciou na dinâmica de
funcionamento do Fórum.
O regimento interno desse fórum tem como princípio a garantia da participação de todos os atores e atrizes nos espaços deliberativos, conforme seu
artigo 12, que afirma: “As reuniões mensais do coletivo do FESM é o espaço operacional coletivo das deliberações do FEMS e também é um espaço em que todos
os membros do FESM deverão participar”. O Fórum também conseguiu desenvolver e estabelecer, através das reuniões mensais uma dinâmica de atuação e
articulação política que culminou na realização de feiras de comercialização so73

73 Ver: Sistematização realizada no Pé dentro Pé fora na Ciranda do Poder Popular, 2011.
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lidária, participação na III CONES, participação em eventos de comercialização
organizados por gestores públicos, municipal e estadual, e em eventos internacionais de comercialização. Desse modo, podemos destacar que a dinâmica de
encontro mensal possibilitou que as deliberações do Fórum se descentralizassem
e fortalecessem a participação de todos os integrantes do FESM, criando uma
cultura de atuação na militância do movimento de economia solidária no município de Manaus, organizado a partir do Fórum.

Reflexão/conclusão
O medo, o individualismo e o personalismo dificultam o acesso de pessoas
à verdadeira cidadania, mas segundo Oscar Jara Holliday (1985), “a educação
popular é, essencialmente, a dimensão educativa do agir político, e não uma ação
pedagógica com dimensão política”. Partindo dessa concepção, o trabalho de
formação construído pela RECID, realizado com mulheres e homens, que atuam
na economia solidária, possibilitou a organização e o empoderamento político
diante do poder público, fortalecendo e tornando-os(as) construtores(as) da sua
própria história. Assim, se destacam as mulheres e os homens dos grupos e movimentos populares da cidade de Manaus que atualmente compõem o FESM.
Pessoas que trabalhavam de maneira isolada em continuidade à cultura do individualismo e do capital, mas que a partir dos processos desencadeados, esses
sujeitos perceberam a dinâmica da ECOSOL e o valor de desenvolverem ação
coletiva no campo da sua organização, motivando a construção de uma economia humanizada e solidária.
Nesse sentido, percebemos o segredo da construção de “outro Brasil”, mas
para isso homens e mulheres precisam assumir os desafios de ir construindo
a cada dia uma economia que seja de fato solidária. Uma economia que esteja
fundamentada na realidade cotidiana das pessoas. Cabe aqui, evidentemente, refletir: os processos desencadeados pela Rede de Educação Cidadã serão o pão que
desejamos comer para nutrir nosso corpo místico e social? A educação popular
e sua mediação, articuladora das forças sociais, tornarão realidade a autonomia
dos sujeitos? Os avanços e desafios percebidos nessa experiência nos ajudam a
reformular nossas estratégias?

A educação popular e o
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fortalecimento das lutas
do povo Xukuru-Kariri em
ALAGOAS

A Rede de Educação Cidadã em Alagoas tem um trabalho em educação popular em diversos municípios, procuramos respeitar a diversidade e os
territórios tradicionais, desse modo compreendemos a importância de avaliar a
experiência da retomada de terra do povo Xukuru -Kariri. A terra é o principal
instrumento de manutenção dos territórios tradicionais. O encontro entre a Re176
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cid e o povo Xukuru-Kariri deu-se num momento muito forte, período esse em
que os indígenas fizeram retomada na Fazenda Salgado, território Indígena que
havia sido ocupado por latifundiários, após a retomada o povo resiste e a parceria com Recid, ainda mais fortalecida.
Compreendemos que “A terra e todos os seus recursos naturais, assim
como os usos da territorialidade são o maior bem que compõe o patrimônio
indígena”(Relatório sobre Violência contra os Povos Indígenas, 2012, p32). Assim para melhor compreensão do processo geopolítico da experiência da qual
vamos tratar, faremos um resgate histórico do Povo Xukuru-Kariri. Estamos falando de uma etnia indígena que resistiu e ainda resiste aos 514 anos de colonização Europeia no Brasil, sua população ao longo dos tempos foi sendo reduzida
e hoje se encontra espessa nos estados de Alagoas, Bahia e Minas Gerais. No município de palmeira dos Índios, Alagoas vivem aproximadamente 3.500 índios
residindo em 8 aldeias ocupando uma área de 1.125 hectares, e outra parte desta
população vive na periferia da cidade, conta ainda com uma Aldeia no município de Taquarana onde vivem aproximadamente 70 índios.
Os indígenas têm um processo de organização que ao longo dos anos
vem construindo, fortalecendo suas lutas e sua organização interna a partir de
suas aldeias. Uma das formas de organização está na realização de assembleias
com ampla participação dos Xukuru-Kariri, aliados e parceiros, estas acontecem anualmente para debater as necessidades internas e externas e fortalecer a
organização das Aldeias, a luta pela terra, educação, saúde e o acesso as políticas
públicas e o fortalecimento do Bem Viver. Em 1700 a Coroa Portuguesa, através do Alvará régio afirma uma área de 1 (uma) légua em quadra de ocupação
tradicional indígena; 1703 uma carta regia enviada ao Governador da capitania
de Pernambuco confirma o disposto no alvará régio de 1700; 1773 foi instalado
uma missão religiosa para catequizar os Xukuru-Kariri. Foi a primeira invasão
do território indígena, que deu origem a atual cidade de Palmeira dos Índios.
Neste mesmo ano, os próprios índios, construíram a capelinha Senhor Bom Jesus da Boa Morte.

Demarcação do
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Território Indígena no século XIX
Em 1822 a terra foi demarcada pelo diretório geral dos índios. Com a expansão da cidade, as terras indígenas foram invadidas com violência e desrespeito aos direitos do povo indígena. Obrigando-os a viverem em pequenas malocas.
Assim, eles resistem por várias décadas. Atualmente, a luta é pela regularização
do território tradicional, que foi reduzido desrespeitosamente de 33.000 para
uma área de 7.033 hectares, de acordo com a portaria declaratória nº 4.033 de 14
de dezembro de 2010, do Ministério da Justiça. A Demarcação física materializada em campo com a colocação dos marcos geodésicos no período de 27 de fevereiro de 2013 a 27 de março de 2013. A portaria de levantamento fundiário de 15
de julho de 2013 tinha um prazo de 60 dias para fazer o levantamento fundiário
no entanto, o trabalho foi interrompido por pressão política dos latifundiários
e políticos como Fernando Collor, Renan Calheiros, Renan Filho e Edival Gaia,
políticos de Palmeira dos Índios e do Estado Alagoas, esses políticos são contra o
processo de demarcação da terra Xukuru-Kariri e dos Povos tradicionais.
A criminalização e preconceito aos Xukuru-Kariri é um processo crescente incentivado pelos políticos e fazendeiros, até mesmo usando os meios de
comunicação locais para colocar a população da cidade contra os indígenas. Em
agosto de 2014 uma das lideranças do povo foi preso injustamente passando
aproximadamente um mês encarcerado por várias acusações que não são verdadeiras, inclusive de estar envolvido em assalto, sendo que na hora que foi preso
estava na área de retomada como foi provado por várias testemunhas de dentro
da própria Aldeia. Outra situação é que o processo de luta pela terra fez aumentar as ameaças as lideranças Xukuru-Kariri, pois hoje três lideranças que vivem
ameaçadas estão sobre proteção do Programa de Proteção aos Defensores dos
Direitos Humanos (PPDDH) da Presidência da República.

Fortalecimento das
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Lutas do Povo Xukuru-Kariri
A Recid iniciou o trabalho de formação junto ao povo Xukuru-Kariri no
ano de 2012 na Aldeia Mata da Cafurna com o projeto Nossa Cultura, Nossa
Vida, o projeto culminou na Escola Estadual Mata da Cafurna com atividades
culturais. Desde então o trabalho da Recid foi ganhando forma e consistência
e expandindo para outras aldeias. Estava iniciado um processo de formação e
assessoria junto a Comissão Permanente de Luta pela Demarcação do Território Tradicional Xukuru-Kariri. Este processo de formação desencadeou no
acompanhamento as famílias da Retomada da Fazenda Salgado que ocorreu em
11 de dezembro de 2012, está retomada é parte da luta dos Xukuru-Kariri para
pressionar o Governo Federal a demarcar o seu território tradicional. Dai por
diante se fortaleceu o trabalho de formação onde realizamos oficinas de formação sobre “Uso e Ocupação do Território do Solo e do Território Tradicional
Xukuru Kariri”, acompanhamento e assessoria as assembleias e planejamentos
anuais, construção de notas de apoio aos Xukuru-Kariri junto aos movimentos sociais e instituições do estado de Alagoas, realização de oficinas de formação nas Aldeias Cafurna de Baixo, Retomada Fazenda Salgada, Fazenda Canto,
Cafurna de Baixo, Coite e Aldeia Mãe Jorvina no município de Taquarana. As
atividades hora aconteceram somente em uma Aldeia, hora aconteceram com
ampla participação de cinco comunidades Xukuru-Kariri, contamos sempre
com a valiosa colaboração do Coletivo Microrregional da Recid Agreste e de
organizações parceiros e Aliados como: Cáritas Diocesana de Palmeira dos Índios, Conselho Indigenista Missionário – CIMI e Coletivo de Amigos e Amigas
do Povo Xukuru-Kariri. Ao longo destes anos vivemos momentos importantes
para a luta indígena em Alagoas, como as Reuniões com Parceiros e Aliados em
Maceió onde discutimos conjuntura e projeto popular, os momentos de Plenárias e Gritos dos Excluídos, todo processo de vivência no I Encontro dos Povos e
Comunidades Tradicionais, processo este incentivado pelo povo Xukuru-Kariri,
assessoria e sistematização dos encontros de Saúde dos Povos Indígenas de Alagoas e Sergipe, participação em Audiências Públicas na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Num período mais recente vivenciamos a Ocupação
da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas para reconstrução da Escola
Pajé Miguel Celestino da Aldeia Fazenda Canto. Ainda dentre os tantos temas
trabalhados em oficinas identificamos: Auto estima e organização da Educação
de Jovens e Adultos como processo emancipador; Fortalecimento o diálogo do
povo Xukuru-Kariri com o Ministério Público Federal; Participação é conquista;
Bem Viver e Identidade cultural; Jovens indígenas capacitados para trabalhar
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com novas ferramentas de comunicação; Laços indentitários, memória histórica e organização para a garantia dos direitos; Fortalecimento das mobilizações
pela garantia dos direitos humanos; Criação da Campanha pela Regularização
do Território Indígena Xukuru-Kariri e da Rede de Amigos e Amigas do Povo
Xukuru-Kariri.
O trabalho de formação com o Povo Xukuru-Kariri fez com que o Coletivo
Microrregional da Recid Agreste tomasse consciência da luta pela terra e da importância de construir uma articulação política com as organizações do campo e
da cidade para discutir e lutar por pautas comuns na região e até mesmo pautando outros povos indígenas e tradicionais de Alagoas.
Podemos afirmar que a educação Popular cumpre seu papel quando feita
por um diálogo franco, fraterno e respeitoso transforma vidas humanas, ressignifica a luta para que os sonhos se tornem realidade, podemos ver que o dialogo
transforma tudo que estava perdido e velho em novo. A terra que antes só tinha
gado de engorda, milícia e o fazendeiro mandava envenenar para matar o mato,
hoje é fértil, tem gente e crianças brincando, casas, escola, produção de hortas,
roças coletivas, criação de animais, a natureza se refaz onde a mata está brotando,
riachos e fontes de água estão ressurgindo.
José Hélio Pereira da Silva e Luana Tavares da Silva
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Luiz Sávio de [et AL.] (organizadores). Índios de Alagoas: história e sociedade.
Maceió: EDUFAL, 2014.
Xukuru-Kariri: Vida, Luta e Resistência de Um Povo – Campanha de Regularização do Território Indigena Xukuru-Kariri.
Informativo: Juventude que Ousa Lutar Constrói o Projeto popular, Grito dos Excluídos 2013.
Grito dos Excluídos Pauta de reivindicação dirigida ao Poder Executivo do município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas. Ata da Reunião realizada no dia 06 de setembro de 2014
página 03.
Demarcação: Convite de Adesão Xukuru- Kakri, Carta do Povo Xukuru Kariri.
Com ausência de juiz e promotor, indígena do povo Xukuru-Kariri segue detido sem acusação formal de crime - http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&
id=7636
Conselho Indigenista Missionário: relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil.
Dados de 2012 < http://www.cimi.org.br/pub/viol/viol2012.pdf > acesso em 12 de outubro de
2014.

Associação Favela Viva: uma
180

OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014

experiência em processo no
ACRE

Apresentamos a experiência de educação popular escolhida para ser sistematizada entre outras práticas desenvolvidas pela Rede de Educação Cidadã-Acre, no período de 2011-2014. Nosso propósito é partilhar a vivência e os
aprendizados na educação popular junto à Associação Favela Viva, destacando a
atuação da RECID no processo de fortalecimento desse grupo.

Educação popular
e a vivência da RECID – Acre
A Rede de Educação Cidadã nesse estado, nos últimos quatro anos, desenvolveu um trabalho de formação, mobilização e articulação com diversos
grupos e organizações: grupo de mulheres, juventudes, grupo de idosos(as),
trabalhadores(as) rurais, movimento de quadrilha junina, companhia de teatro, pastoral de juventude, movimento LGBT, dentre outros. Nesse percurso, as
ações aconteceram na tentativa de promover o despertar das pessoas com seus
direitos violados, na perspectiva de promover o empoderamento desses sujeitos.
Isso só foi possível por conta da prática pedagógica vivenciada, baseada na escuta
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das pessoas e valorização da realidade concreta onde elas vivem. Foi assim que
a educação popular chegou a diversos lugares, fazendo a diferença. É essa dinâmica da RECID que move e impulsiona os sujeitos sociais na busca de um novo
modelo de sociedade.
Para mostrar a importância da parceria no processo de educação popular,
para o fortalecimento da luta social, trazemos a experiência vivenciada entre a
RECID e a Associação Favela Viva.

Contexto político e social
onde a experiência está situada
Essa experiência fica localizada no município de Sena Madureira, há 144
km da capital Rio Branco, rumo ao norte acriano. A região é banhada pelo Rio
Iaco, Macauã, Caité e faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Purus. Sena Madureira têm 40.311 habitantes (censo do IBGE, 2010, estimativa para 2013), sendo
que 11.539 são jovens de 15 a 29 anos de idade. A economia do município está
baseada no serviço público, no pequeno comércio, na agropecuária e agricultura
familiar. A maioria da população está concentrada no centro urbano.
No que diz respeito à educação formal no município de Sena Madureira,
percebe-se grande fragilidade e carência. Existe apenas uma escola de Ensino
Médio e uma creche municipal. Há apenas um núcleo da Universidade Federal
do Acre, que não oferece cursos periodicamente, não atendendo à necessidade
dos jovens que concluem o Ensino Médio. Por essa razão, os jovens que desejam
frequentar a Universidade são obrigados a migrar para outros centros urbanos
maiores, por exemplo, a capital, ou aceitar cursos a distância. Hoje, existe no
município o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Acre (IFAC),
que também proporciona esse ensino, além da Universidade Nacional de Brasília (UnB), que oferece cursos a distância, nem sempre preferidos pela juventude.
As políticas públicas ofertadas pelo Governo Federal são gerenciadas pelo
município. Existem alguns programas sociais, tendo como maior referência o
Bolsa Família. Para um significativo número de famílias pobres, essa é a única
renda familiar que possui.
Não há incentivo ao esporte, com exceção do futebol. Cultura e lazer não
existem. Por tudo isso, constata-se que a realidade da juventude desse município
não é fácil, sem outras oportunidades para desenvolverem suas habilidades. Não
existem políticas públicas de juventude, embora exista em nível municipal um
órgão gerenciador dessas políticas. O extermínio de juventude é bem visível, especificamente relacionado à juventude negra.

Histórico da Associação Favela Viva
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Diante dessa realidade social e política do município de Sena Madureira,
alguns jovens passaram a se preocupar com a situação local. Foi assim que, no
ano de 2003, cinco adolescentes moradores do Bairro Vitória tiveram a ideia e
iniciativa de criar um grupo de hip-hop. Esse grupo teve dois nomes: o primeiro
era “Movimento de Rua”, devido ao hip-hop ter surgido nas ruas, e o outro Sm
Break’s. Nesse início de jornada, conseguiram reunir mais de cinquenta jovens.
O objetivo principal do trabalho era ocupar o tempo dos jovens.
Conseguiu-se reunir cerca de 60 adolescentes, para conhecer e praticar a
cultura hip-hop. No início, as dificuldades foram visíveis. Os jovens foram vistos
como marginais, haja vista que alguns dos membros estiveram envolvidos com
o crime no passado. Por causa do preconceito, vários jovens saíram do grupo, e
em outros casos, as mães não permitiram a permanência dos filhos, por acreditar
que aquela cultura era “coisa de marginal”.
Muitas mães criticavam a iniciativa da cultura do hip-hop. Isso é expresso
no depoimento do jovem Edimar Almeida:

Já perdi muitos amigos meus pro mundo do tráfico. A mãe de
um dos meninos do grupo, disse que o hip-hop era coisa do
diabo, e não deixou mais o garoto participar das atividades. Ele
entrou no mundo das drogas, e um tempo depois, foi morto por
traficantes. As pessoas perguntam: “Edmar se esse jovem estivesse com você, será que ele ia estar vivo?” Eu respondo que
não sei. Mas, ele tinha, sim, uma grande chance de estar ainda
com a gente.
Os treinos eram realizados na Escola de Ensino Fundamental Maria de Fátima. O espaço físico onde os treinos eram realizados não possibilitava que todos
os jovens treinassem de uma só vez. Sendo assim, os mesmos foram divididos em
dois grupos para que os treinos tivessem uma boa qualidade. Com o passar do
tempo, o número de jovens foi aumentando. Por isso, não foi mais possível continuar realizando os treinos na escola mencionada. Segundo Edimar Almeida,
uma das lideranças que incentiva os jovens, o gestor da escola na época proibiu a
realização dos treinos. Segue então um pequeno trecho do que foi dito: “Não dá
pra vocês continuarem aqui, pois já estão incomodando”.
Passado um tempo, foi inaugurada a Escola Municipal Messias Rodrigues
de Souza, e a gestora/professora Francisca Andrade, por conhecer o trabalho de
um dos membros do grupo, Edimar Almeida, convidou o grupo para realizar os
treinos nessa escola. Essa comunidade escolar deu grande apoio a essa iniciativa,
que foi fundamental para os jovens não desistirem.
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Durante a trajetória de prática do hip-hop, novos elementos desse esporte
foram surgindo. O rap passou a ser incorporado nessa prática através do grupo
“Atitude Verbal”, constituído por algumas jovens. Posterior a esse acontecimento, o grafite e o break começaram a se fazer presente nas atividades. O rap, o
grafite e o break juntos compõem o hip-hop.

Associação Favela Viva e a RECID
O primeiro contato da RECID-Acre com o grupo ocorreu em 2009. Um
dos jovens que realizava esse trabalho, Ede Almeida, conheceu a educação popular através da prática da RECID e acreditou que essa metodologia baseada na
vivência crítica e libertadora seria uma forma de contribuir nas atividades que
realizavam com os jovens. Sendo assim, foi lançado o convite a outros jovens do
grupo para participarem dos momentos de formação da RECID. Isso ocorreu
em 2010 e, em seguida, realizou-se a primeira atividade pedagógica com todo o
grupo. Através desse acontecimento, o grupo percebeu que existia algo de inovador no jeito de fazer educação popular. Isso porque o fazer pedagógico é diferente, porque é dada aos jovens a oportunidade da fala e da escuta, acolhendo
a diversidade. Nessa metodologia se reconhece o valor do outro e da outra. Os
membros do grupo queriam ter a oportunidade de falar de seus sonhos, utopias
e dificuldades. Estavam cansados de serem desvalorizados.
A partir de então, o trabalho de educação popular com as lideranças e os
jovens participantes do grupo foi se intensificando. A proximidade tornou-se
cada vez maior e melhor. Como fruto dessa parceria surge em 2013 a Associação
Favela Viva, sem fins lucrativos. Seu foco é realizar um trabalho com crianças e
adolescentes que tiveram ou não envolvimento direto com o crime. Com o objetivo de trabalhar a diversidade cultural com as juventudes do referido município,
as lideranças somaram força com a RECID.
No início não havia um espaço para realizar as atividades programadas.
Sensibilizados com a situação de desconforto dos jovens, os pais de três desses
jovens fizeram um empréstimo bancário para construir o espaço físico para dar
continuidade às atividades. Segundo Edmar Almeida de Azevedo, seu pai fez
isso por acreditar nesse trabalho feito com os jovens: “Ele sabe que o hip-hop
me salvou, assim como tem salvado outros jovens. A Associação Favela Viva é
nossa. Não tem dinheiro do governo investido. E temos tentado resgatar outras
crianças e jovens através da cultura”.
Desse modo, acreditando nesse trabalho com os jovens, a RECID vem realizando formação humana, política e pedagógica junto a essa Associação. São diversas as atividades pedagógicas que contribuíram para o fortalecimento do tra184
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balho realizado com jovens e crianças. As atividades pedagógicas, especialmente
as oficinas de formação, foram fundamentais para potencializar a cidadania das
crianças e dos jovens a partir de cinco anos de idade.
A associação vê a organização social como possibilidade de transformação
para as juventudes. E as lideranças dessa associação enxergam isso na metodologia trabalhada pela RECID. Conseguiram visualizar nas ações a importância da
educação popular e do trabalho coletivo, advindo do processo de gestão compartilhada. Pela visibilidade do trabalho, as lideranças do grupo compreenderam
a importância da educação popular como a arte do construir conhecimentos e
saberes junto. Pela vivência foram percebendo a importância do “partir da realidade concreta”, do sujeito, pois deste modo, dialoga-se com os princípios da
educação popular, com diferentes práticas e linguagens.
Esse trabalho de parceria tem ajudado o grupo a compreender ainda mais
sobre como chegar às políticas públicas e aos direitos humanos. Antes as lideranças do grupo acreditavam que somente através da cultura, seria possível transformar a realidade em que os jovens se encontravam. Trabalhar as dimensões
dos direitos humanos foi importante para ajudar a desmistificar o que era dito
pela população do município onde a experiência está presente. Isso pode ser
identificado na fala de um dos primeiros membros do grupo:

Sabemos que temos direitos, mas a RECID veio mostrar pra
gente quais são nossos direitos e como podemos fazer para
buscar estes direitos, e vamos fazer de tudo para que nossas
crianças tenham a mesma oportunidade, vamos nos tornar
formadores de futuros cidadãos (Zélio Almeida).
Contudo, são diversas atividades pedagógicas realizadas em forma de oficinas de formação que tratam dos direitos humanos, com enfoque no enfrentamento ao problema das drogas, acesso a políticas públicas, questão de gênero,
extermínio da juventude, dentre outras.
Um marco histórico para a Associação Favela Viva foi a realização de um
encontro intermunicipal específico para trabalhar com os jovens. Com o tema
Hip-Hop: inclusão e justiça social, diversos jovens e crianças estiveram participando da atividade. O poder público local, prefeito e secretários estiveram participando também da atividade e reconheceram o valor do trabalho da RECID
e da associação Favela Viva. Esse trabalho feito em conjunto chamou a atenção
não só do poder público, mas de toda a sociedade senamadureirense, cujo olhar
de preconceito foi desaparecendo. A associação agora é reconhecida pela socie-
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dade, inclusive pelo poder público, tornando-se assim uma referência de trabalho social.
A escolinha de futebol, que acolhe 50 crianças e adolescentes com faixa
etária de cinco a quinze anos, funciona aos sábados. Antes de começar as atividades, o grupo vivencia o momento da mística, como sentido de pertença e de
valorização da diversidade. As lideranças relatam que antes de conhecerem o
trabalho da RECID, não era cultivada essa prática.

Considerações finais
A educação popular teve um papel importante nesse trabalho com jovens
e adolescentes da Associação Favela Viva. Vimos que é possível transformar a
realidade onde os sujeitos se encontram quando estes participam do processo de
mudança. Através da troca de experiências, os jovens tornaram-se protagonistas
de suas próprias histórias. Hoje, estes já se reconhecem como sujeitos de direitos.
Com esse trabalho, a RECID-Acre também obteve alguns aprendizados.
Essa experiência nos fez compreender melhor a realidade vivenciada por essas
juventudes. Em todo o tempo em que estivemos juntos, aprendemos também
com a metodologia vivenciada pelos jovens do grupo, o que possibilitou nosso
processo de formação com outros jovens que compõem a RECID no estado, e
isso fortaleceu o trabalho de base. A RECID contribuiu para fomentar, ampliar
e buscar melhorias das políticas públicas para as juventudes que são atendidas
pela associação.
Esse é um processo que está em construção, o que nos leva a refletir sobre
o futuro. Surgem, assim, muitas questões que fazem pensar sobre tudo o que foi
vivenciado: como envolver outros jovens? De que forma os aprendizados vão
contribuir para superar os desafios que estão por vir? Quais estratégias a RECID
vai utilizar para continuar fortalecendo esse trabalho? Qual será o papel dessa
juventude na construção do Projeto Popular para o Brasil? Qual o retorno que
a Associação Favela Viva vai dar para fortalecer a educação popular no estado?
REFERÊNCIAS
Relatório Intermunicipal de Juventude de 2012 e 2014.
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Cartas Pedagógicas do Acre − 2012 até 2014.
Relatórios das atividades de base realizadas com o grupo.
Relatórios do encontro mensal com o coletivo estadual.
Entrevistas com os sujeitos que estão envolvidos com o trabalho social da Associação favela Viva.

Mulheres que se organizam,
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lutam e dançam pela vida na
terra da Balaiada – MARANHÃO

Neste texto apresentamos a experiência vivida pelas mulheres na cidade
de Caxias, no estado do Maranhão. Caxias é a quinta maior cidade do estado
do Maranhão, com uma população, segundo o IBGE, de 155.129 habitantes. É
importante registrar que no estado do Maranhão a RECID para o desenvolvimento de suas ações divide-se em seis microrregiões (Baixo Parnaíba, Cocais,
Tocantina, médio Mearim, Metropolitana e Sul do Maranhão) e essa sistematização contempla uma experiência vivenciada por um grupo de mulheres de uma
dessas microrregiões: a micro denominada Cocais, especificamente na cidade de
Caxias-MA.
A cidade originou-se de um aglomerado de aldeias dos índios Timbiras
e Gamelas, que ali se fixaram fugindo à perseguição do colonizador português.
Fala-se, também, da ocupação das terras por um fazendeiro e de que em torno
da fazenda teria se formado um arraial. As controvérsias são muitas, pois praticamente toda a documentação sobre a origem da cidade foi destruída durante a
guerra da Balaiada, revolta que objetivou combater o comando dos coronéis que
dominavam a província do Maranhão entre 1838 e 1841.
É no cenário dessa cidade cercada de histórias, culturas e tradições que a
RECID-MA viveu e vive a experiência de um grupo de mulheres da zona urbana,
188
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morando em bairros diferentes e de periferia, que partiram de uma realidade de
desorganização e exclusão social para uma realidade de cidadania ativa e participativa.

Primeiras visitas
As mulheres do grupo embora sejam urbanas, na sua maioria, são oriundas da zona rural, migrantes pelos mais diversos problemas que vão desde a busca por melhores condições de vida aos filhos e filhas até expulsão do campo pela
expansão da agropecuária na região.
Um elemento importante verificado é quanto à forma como estas se agruparam. Relatam que tudo começou no ano 2008, quando a Rede de Educação
Cidadã iniciava seus trabalhos nessa região. Um pequeno grupo tentava fazer
reuniões e distribuía convites sem alcançar o êxito desejado. Diante dessa situação, a saída encontrada foi, ao invés de tentar levá-las para a reunião, visitá-las e
ouvi-las, sobre suas vidas, suas alegrias e angústias.
Num segundo momento, foi-se criando grupos de estudos. Nesses pequenos grupos, faziam rodas de conversa e as temáticas eram indicadas pelas
próprias mulheres. Nessa fase, pode-se afirmar como uma das mais difíceis, foi
constatado que muitas dessas mulheres eram analfabetas, fator avaliado por elas
como impedidor de participar da vida social de sua comunidade.

Construindo as primeiras parcerias
Com a descoberta de que muitas mulheres envolvidas não eram alfabetizadas, o grupo de educadores da RECID começou a buscar parcerias para tentar
amenizar esse problema, e foi nesse momento que surgiu a Pastoral da Criança
e o Movimento de Educação de Base (MEB), que juntamente com os educadores iniciaram um processo de organização de turmas de alfabetização de jovens e adultos na comunidade. Esse processo de alfabetização não parou pura e
simplesmente no que podemos dizer “na alfabetização pela alfabetização”. Foi
iniciado por volta do ano 2009 e após alfabetizar as primeiras turmas, as mulheres quiseram continuar, e no decorrer dos processos outras atividades foram
inseridas com outras temáticas, que envolviam outras problemáticas da comunidade, como meio ambiente, saúde, educação, sustentabilidade, empoderamento de mulheres etc. Nessa fase, o grupo conseguiu parcerias importantes como
o Pró-Jovem Urbano, Programa do Governo Federal, que implantou junto aos
grupos o Ensino Fundamental, e o SESC/SENAC, que trabalhou cursos profissionalizantes.
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As oficinas pedagógicas
da RECID e a mobilização das mulheres
Um elemento importante registrado na experiência é quanto às oficinas
pedagógicas da RECID desenvolvidas com esse público. As oficinas sempre buscaram atender às demandas trazidas pelas próprias mulheres. Também foram
trabalhadas oficinas sobre o meio ambiente, nas quais foi mostrado como o homem tem degradado o meio ambiente e o que podemos fazer para preservar e
melhorar com gestos simples, mas que fazem uma grande diferença, como o
aproveitamento de alimentos, a reciclagem, a separação do lixo e outros.
Diversas oficinas foram trabalhadas, muitas vezes com temáticas que pareciam desconexas, mas estas sempre atendendo o que a comunidade trazia,
como relata Maria Julia, educadora da RECID em Caxias: “Após a escuta e lamento das mulheres, começamos a fazer oficinas de autoestima, geração de renda, alimentação saudável com aproveitamento integral de alimentos − bombons
de chocolate, salgados, bolos, doces, confecção de puff”. As oficinas eram construídas e executadas coletivamente, o que é avaliado como fator preponderante
para a construção do coletivo da RECID da microrregião dos Cocais com sede
em Caxias-MA.

Dançando e fortalecendo a cidadania
Como caminho para fortalecer a autoestima, surgiu um grupo de dança
composto por mulheres que uma vez por semana se encontrava no salão São
Francisco de Assis para dançar. Nessa fase, mulheres de diversos grupos começaram a se encontrar e a trocar experiências de vida, partilhando suas angústias
e, principalmente, as alegrias dessa nova fase. Dessa experiência, algo inusitado
aconteceu: as pessoas despertaram para realizar atividades que envolvessem a
todos e não mais somente o grupo do bairro, como relata a carta pedagógica da
microrregião de Caxias.
Foram realizadas também oficinas com as mulheres da comunidade e de
bairros vizinhos, com o objetivo de despertar nas mulheres a necessidade de conhecer, aprender e reivindicar seus direitos, como o acesso ao Sistema Único de
Saúde (SUS), que é talvez o maior sistema público de saúde do mundo, mas que
a maioria das pessoas não sabe utilizá-lo nem reivindicá-lo para suas necessidades. Outro trabalho desenvolvido foi sobre a Lei Maria da Penha, uma vez que se
observou que muitas sofrem agressões físicas e psíquicas de seus companheiros
e por medo ou vergonha ficavam caladas.
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Uma fase diferenciada dessa experiência foi quando elas despertaram para
participar das sessões da Câmara Municipal. Um grupo selecionado dentre elas
ficou com a missão de participar das sessões e trazer relatos para debaterem sobre o que faziam os vereadores da cidade, o papel do vereador, do legislativo, do
judiciário e do executivo. O grupo, que a essa altura já não cabia no salão nos dias
de dança, passou a se encontrar na quadra esportiva, resolveu promover debate
entre candidatos e autoridades da cidade. Isso já acontecia como parte das atividades da Campanha pelo Voto Consciente, que buscava orientar os eleitores
para escolher bem seus representantes nas eleições municipais daquele ano. Um
dado importante é que algumas mulheres se envolveram nesse processo, assumindo funções de coordenação no Movimento pela Ética na Política e Eleições
Limpas.
Hoje, o grupo de dança se multiplicou para outros bairros. Mulheres desse
grupo participam com uma intervenção bastante politizada de alguns conselhos
de políticas públicas, como o da criança e do adolescente, do idoso e o da mulher.
Possuem uma coordenação que compõe o coletivo da RECID na microrregião
dos Cocais. Possuem 2 grupos que se reúnem semanalmente e muitas montaram empreendimentos de economia solidária, com o conhecimento adquirido.
Contribuíram no processo de criação e têm função de coordenação no Fórum
de Entidades da Sociedade Civil de Caxias. Algumas passaram no concurso para
agente comunitário de saúde e passaram a contribuir na criação e organização
do sindicato da categoria.
Um importante elemento que demonstra o grau de engajamento político
do grupo foi o envolvimento delas com o processo de realização do Plebiscito
Popular por uma Constituinte Soberana do Sistema Político, para o qual, a partir
de seu envolvimento e reorganização, mobilizaram mais de 2.000 votos em seus
bairros.

Considerações finais
Verifica-se na microrregião um razoável grau de organicidade, e que este
inclusive tem uma contribuição desse grupo que fortalece os espaços da RECID.
Além disso, o grupo que se reúne para momentos de estudo da realidade políti-
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ca da cidade e do estado, embora contribua noutros processos recém-surgidos
na cidade, ainda é muito carente de assessoramento externo. Talvez esse seja o
maior desafio a ser trabalhado neste momento e para continuidade do grupo.
Outro elemento é que, embora individualmente, as pessoas estejam melhorando de vida, seja por empregos ou empreendimentos individuais e solidários, percebe-se a necessidade de trabalharem a sustentabilidade do grupo. É
verdade que muitas dessas ações hoje estão inseridas no contexto das políticas
sociais, como as do CRAS, CREAS e outras, mas é necessário pensar se não vale
a pena pensar meios para muitas ações que o grupo precisa fazer e hoje ainda
depende de apoio externo. A autonomia do grupo é hoje o principal desafio do
grupo. Mas assim mesmo é importante destacar que o grupo de mulheres de
Caxias adquiriu uma visibilidade na cidade e na região.

Capital da juventude e
do feminismo, o farol é a
Constituinte na BAHIA
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“Se a juventude é a arma, você é a munição,
a luta é necessária pra fazer revolução”.
A história da RECID na Bahia é construída de maneira plural. Ao longo
desses anos, buscamos seguir à risca os princípios da rede e temos a certeza que
fomos e somos uma gota no oceano em busca da construção do poder popular. A
história da Bahia é preenchida de muita opressão das elites e, ao mesmo tempo,
da luta popular pela libertação. E é nesse contexto que seguimos construindo a
história com nossas próprias mãos.
A RECID Bahia cada vez mais vem desenvolvendo trabalhos com a juventude, diante disso em nosso planejamento estadual colocamos que o trabalho
com a juventude seria uma ação prioritária, conforme está registrado no ponto
2 das linhas de ação do planejamento 2013/2014. Vejamos: “Fortalecimento do
trabalho com a juventude (investimento na participação e na formação, na luta
contra o extermínio da juventude, especialmente da juventude negra e apoio às
lutas já existentes)”.
Assim, resolvemos escolher uma experiência nova que é a construção da
RECID na cidade de Salvador, pois essa construção tem como marca o trabalho
com a juventude e que vem fortalecendo as organizações populares.

Levante Popular da Juventude:
o trabalho com a juventude em Salvador
A RECID em Salvador inicia a construção a partir da execução do convênio 2013/2014, especificamente, em abril de 2013. Seguindo os caminhos do
planejamento da RECID na Bahia, acolhemos a juventude como prioridade para
OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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desenvolver os nossos trabalhos. No Brasil e na Bahia, a juventude vive no centro
das contradições do sistema capitalista, racista e machista. O desemprego, a falta
de políticas públicas e a violência contra os jovens e entre os jovens afeta diretamente esse grupo social. Diante dessas questões se faz necessário trabalhar com
a juventude para tentar mudar essa realidade.
Nossa construção em Salvador segue em parceria com o Levante Popular
da Juventude e com o núcleo Negra Zeferina da Marcha Mundial das Mulheres,
entre outras organizações e entidades. A RECID contribui cotidianamente com
o fortalecimento do protagonismo da juventude e do fortalecimento de suas lutas. Esse reconhecimento está expresso nas palavras de Lenilton Barbosa, que é
um jovem que compõe o coletivo de educadores da rede em Salvador:

Essa parceria é um grande encontro na história para podermos
avançar na construção do poder popular através de um projeto
popular para o Brasil. Nas oficinas tratamos de temas fundamentais para a sociedade e sobretudo para juventude, desde a
democratização da mídia ou até mesmo um grande problema
que assola nosso país, que é o genocídio do povo negro que
segue em curso desde 1500. As oficinas através da educação
popular freireana têm nos ajudado a erguer a cabeça coletivamente de cada vez mais jovens e fazer caminhar em busca
de um caminho melhor, justo para todo o povo trabalhador do
Brasil. Sem a educação popular não seria possível darmos um
passo na construção do nosso projeto. Buscamos refletir cada
tema da maneira mais próxima e eficaz no nosso trabalho. Através das oficinas foi possível ajudar a organizar atos na cidade.
Lenilton traz elementos das oficinas e de temas que já foram trabalhados
e faz alusão a atos que a RECID ajudou a organizar. Temos o exemplo de uma
oficina no ápice das “mobilizações de junho” chamada “A juventude e as ruas”,
onde refletiu-se sobre o momento histórico que vivíamos, as mobilizações massivas e que impulsionou a organização dos jovens junto ao Levante Popular da
Juventude e a Marcha Mundial das Mulheres, para participar desse momento
único para a nossa geração. No dia seguinte da oficina, participamos do ato com
a produção que realizamos, foram cartazes, faixas e gritos de ordem, tornando
nossa ação mais organizada e conseguindo influenciar positivamente no conjunto dos jovens que foram para as ruas. Reflexão e ação integram nossa práxis.
Dessa forma que estamos construindo nossos trabalhos.
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Sem feministas, não há feminismo!
A juventude também tem suas particularidades no que diz respeito à sua
conformação. O trabalho com as mulheres jovens está sendo muito rico e fundamental para enfrentarmos o machismo e a violência contra a mulher e as desigualdades advindas de uma sociedade patriarcal e racista. Afirmar e construir o
feminismo é, sem dúvida, a nossa principal ferramenta para enfrentar esse grave
problema na sociedade e lutar para transformá-la e livrar as mulheres dessas
amarras.
A RECID foi importante na organização de algumas oficinas que trataram
do feminismo, como oficinas relacionadas à violência contra a mulher, a mercantilização do corpo da mulher através da mídia e oficinas relacionadas com
as ações organizadas no Dia Internacional da Mulher, como revela o relato de
Patrícia Chaves, educadora voluntária da RECID:

Nós mulheres enfrentamos o machismo todos os dias, porém
não basta a percepção, temos que agir também. Através das
oficinas auto-organizadas (só com mulheres), nós, mulheres,
ficamos mais à vontade para tratar de temas caros para nós,
que não conseguiríamos conversar na frente dos homens.
Essas oficinas têm ajudado na elevação da autoestima dessas
mulheres em sua imensa maioria jovens. Percebendo, dialogando, conseguimos ver que não é um problema individual, é uma
questão coletiva e tem que ser enfrentada coletivamente. Essa
construção da RECID com os movimentos está contribuindo
para edificarmos novos valores em nosso cotidiano, pois sem
esses valores, como a solidariedade, o companheirismo, cuidado, os nossos trabalhos não se sustentam. As oficinas auto-organizadas nos possibilitaram debater também as questões
com os homens e fazer que compreendam o seu machismo de
cada dia para que cada vez mais a gente consiga se libertar do
machismo que explora e oprime as mulheres. Temos certeza
que não haverá libertação se não destruirmos o patriarcado,
nossa luta é diária.
As particularidades ajudam a conformar o todo. Por essa compreensão
que fortalecemos na curta trajetória da RECID em Salvador o trabalho com as
jovens mulheres.

A juventude assume a luta pela constituinte
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Na Plenária Nacional de Lançamento da Campanha do Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, em 15 de
novembro de 2013, percebemos a importância da pauta e sua adesão por conta da unidade nacional construída em torno da campanha. Discutimos sobre a
questão e logo concluímos que iríamos somar nossos esforços para a construção,
então passamos a incorporar o debate e a aprofundar o tema em nossos trabalhos. Logo percebemos que essa tarefa seria pauta central dos próximos períodos.
A RECID junto aos movimentos em Salvador fez um planejamento e decidiram realizar oficinas, encontros e participar, construir as ações necessárias
para que a constituinte ganhasse força para se transformar em pauta central para
a sociedade.
Diante dos encaminhamentos, foram realizadas oficinas acerca da constituinte. Teve uma oficina marcante que foi: “Mulheres pela Constituinte”, ao
qual debatemos as características do Estado brasileiro, marcadamente patriarcal, e, consequentemente, o sistema político brasileiro também. Daí a necessidade de mudar o sistema político para mudar a vida das mulheres. Nessa oficina,
percebeu-se a participação de todas as mulheres, opinando, problematizando
questões que avaliamos ser fruto do fortalecimento dos nossos trabalhos com as
jovens mulheres. Essa oficina foi importante para compreender as desigualdades
no nosso país e no sistema político. Veja o relato de Elen Rebeca, uma das jovens
educandas da RECID em Salvador:

Nunca me imaginei falando, debatendo sobre política e muito
menos relacionada à vida de nós mulheres. Sabe quando “cai
a ficha”? Pois é, esse é o sentimento em relação a essa oficina. Foi possível olhar na história e relacionar a vida cotidiana e
entender um pouco por que não estamos nos espaços de poder,
nos espaços públicos, nossas vidas sempre foram privadas,
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nosso lugar era ficar em casa nas tarefas domésticas. Velho,
isso é surreal e exige uma profunda mudança. Na boa, sabemos
que não é fácil, mas isso não pode ser motivo pra desistirmos.
Está em nossas mãos e é necessário um esforço gigantesco
pra juntarmos mais e mais organizações, grupos, coletivos. A
Constituinte é pra mudar a vida das mulheres, negros, pobres,
do povo brasileiro. Me sinto muito à vontade pra falar isso hoje,
coisa que não acontecia há um ano. Devagarinho, nós mulheres
falaremos, debateremos e assumiremos ainda mais o nosso
Brasil.

Formação de formadores
Outro passo importante na construção do plebiscito popular foi o curso
de formação de formadores nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2014. A atividade
foi realizada no Colégio Estadual Carlos Marighella no Bairro do Stiep em Salvador. O curso contou com a participação de mais de 300 pessoas. Foram quase
100 organizações, mais de 30 municípios do estado da Bahia. Foi um momento
muito rico, de interação e de muito debate acerca da constituinte, pois era um
momento de multiplicar pessoas para animar e ampliar os trabalhos do plebiscito na Bahia.
O curso ajudou a multiplicar os trabalhos e a fortalecer a militância para
debater e convencer ainda mais e a solidificar a construção do plebiscito em Salvador. A RECID foi parte fundamental dessa construção na preparação anterior
do curso e no próprio curso. O pós foi um salto de qualidade, seguimos ainda
com mais certeza da necessidade da constituinte e que esse passo será um passo
de garantir mais forças para a construção de um projeto popular para o Brasil.
Assim seguem nossos trabalhos em Salvador, cada vez mais enraizado e
ajudando a formar a juventude, a formar grupos de base e novas lideranças para
a luta popular. Seguiremos enfrentando o machismo e reafirmando e fortalecendo o feminismo para enfrentamento da violência contra a mulher, pois a auto-organização da mulher é uma ação fundamental para enfrentar esse grave problema na nossa sociedade. Compreendemos que é fundamental avançar rumo às
reformas estruturais que o povo brasileiro tanto precisa. Essas reformas, assim
como a constituinte, só virão através do poder popular. A organização popular é
fundamental para isso, sem o povo organizado não chegaremos às transformações que tanto desejamos. Nós da RECID temos muito orgulho de saber que no
mutirão do projeto popular estamos contribuindo humildemente e com a certeza que “viveremos e venceremos”.
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Ousar lutar, organizando a
juventude do Projeto Popular
no RIO DE JANEIRO
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O presente texto é um esforço coletivo dos(as) educadores(as) da RECID
do estado do Rio de Janeiro na sistematização de uma das experiências construídas ao longo desses últimos quatro anos. Escolhemos o Levante Popular da
Juventude por ser uma das organizações de juventude com grande importância
na luta popular do nosso país e também porque tem tido uma destacada atuação
nas lutas populares do Rio de Janeiro (RJ). A experiência do Levante conta a
partir do ano de 2012, e decidimos sistematizá-la pela sua importância na relação
com a RECID.
Desde o início do Levante no RJ, a RECID tem estado lado a lado na sua
construção e nas lutas. Juntos construímos um programa de formação que ajudou o movimento a se fortalecer no estado. Essa relação aponta para o fortalecimento da educação popular como um instrumento importante de fortalecimento das lutas populares que esses movimentos realizam no Rio de Janeiro e no
Brasil, e é justamente isso que queremos.

O Levante Popular da Juventude e suas lutas
O Levante Popular da Juventude é um movimento nacional de jovens militantes organizados em 20 estados do país, voltado para a luta de massas em busca
da transformação da sociedade. Desse modo, se organiza a partir de três campos
de atuação: no meio estudantil secundarista e universitário, nas periferias dos
centros urbanos e nos setores camponeses. O principal objetivo do Levante é
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multiplicar grupos de jovens em diferentes territórios e setores sociais, fazendo
experiências de organização, agitação e mobilização.
O movimento se baseia num tripé de atuação que consiste na organização para acumular forças, na formação como práxis cotidiana e transformadora e nas lutas. A ideia é organizar a juventude para fazer denúncias à sociedade
por meio de ações de agitação e propaganda (agitprop), ou seja, várias técnicas
de comunicação e expressão da juventude com o povo, como músicas, grafismo (grafite), dança, teatro, fanzines, faixas, adesivos, murais, gritos de luta etc.
O conceito clássico de movimento social se relaciona à existência de uma ou
mais bandeiras de luta que unifiquem os sujeitos envolvidos, ou seja, faz parte
do grupo quem se identifica com sua pauta reivindicatória e se engaja por essas
conquistas. O diferencial é que não se elege bandeiras prioritárias, mas se coloca
ao lado das mobilizações que reivindicam melhores condições de vida para a
juventude brasileira. Num contexto onde falta quase tudo na vida cotidiana do
jovem, o método do movimento é mostrar que sem organização coletiva e luta,
nenhuma conquista verdadeira é possível.
A perspectiva que o Levante oferece é a possibilidade de estar organizado
coletivamente para viver e para lutar. Fora da organização, as ações isoladas de
um indivíduo, por mais justas que sejam, não têm sucesso. Portanto, o que o
Levante possibilita às pessoas é o reconhecimento da sua condição de sujeitos
e a construção de possibilidades para que estes recuperem a sua capacidade de
intervenção política.
No Rio de Janeiro, a organização do Levante começou no processo de
construção do I Acampamento Nacional que aconteceu em fevereiro de 2012
no Rio Grande do Sul, quando jovens militantes do Rio de Janeiro iniciaram os
contatos com outros jovens na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) e do Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR), preparando uma
delegação para a participação do primeiro acampamento. Esse processo resultou
em uma delegação de 27 pessoas da cidade do Rio de Janeiro, de Seropédica, de
Petrópolis e de outros lugares do estado que participaram da atividade e voltaram para ajudar na organização do Levante no Rio de Janeiro.
Com a volta para o estado, os militantes trouxeram o desafio de organizar
o movimento e já organizaram três células do Levante na UFRRJ, no CTUR e na
cidade do Rio de Janeiro, fazendo a articulação entre as bandeiras de luta construídas a nível nacional e dialogando com as pautas específicas do Rio de Janeiro. Porém, o desafio principal era a construção de identidade e a organicidade
local, que culminou com o processo de construção do I Acampamento Estadual,
envolvendo um grande trabalho de base com jovens de outros locais do estado,
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com outras organizações, sindicatos e também com os educadores da RECID da
época para a viabilização do acampamento estadual, que foi a grande atividade
de consolidação do Levante no Rio de Janeiro, que se realizou entre os dias 15 a
18 de novembro de 2012.
Atualmente, o Levante do estado do Rio de Janeiro organiza-se nas cidades
do Rio de Janeiro, Niterói e Seropédica. Sua forma de organização é dividida em
células (que são os coletivos locais, de bairro, universidade, escolas etc.), coletivos de mulheres, LGBT, negros(as) e nas instâncias de coordenação, sejam elas
municipais e estaduais. Essa forma de organização visa dinamizar o processo
de participação e decisão dos(as) militantes, bem como fazer com que as informações sejam mais fluídas, chegando com mais rapidez a todas as instâncias do
movimento.
O Levante consolidou o entendimento da necessidade de construção de
lutas que unificasse diversos setores da juventude carioca. Jovens do campo e
das periferias das cidades, negros e negras, mulheres, homossexuais, estudantes
e trabalhadores desempregados, no intuito de afirmar que “o que nos aproxima
é muito maior do que o que nos diferencia: o desejo de lutar e transformar radicalmente as estruturas da sociedade que oprime a todos nós”.
74

Bandeiras de luta e ações
a.
Luta por memória Verdade e Justiça. Foi a luta que consolidou o
Levante no cenário nacional e no Rio de Janeiro.
b.
Construção de um movimento estudantil em defesa de um projeto popular para a educação.
c.
Luta contra o machismo e auto-organização das mulheres com a
bandeira do feminismo.
d.
Luta contra a homofobia e pela organização da população LGBT.
e.
Luta contra o genocídio da juventude negra e periférica.
f.
Luta pela democratização da comunicação.
g. Luta contra o lixão de Seropédica.
h. Luta contra o monopólio da empresa de ônibus Real Rio, que domina
todas as linhas da cidade de Seropédica.
i. Ocupação da reitoria para a transformação do hotel da UFRRJ em alojamento feminino.
j. Luta por creches universitárias para que as mães estudantes possam ter
lugar para colocar seus filhos e estudarem ao mesmo tempo.
74 Trecho da Carta Compromisso do I Acampamento Estadual Levante Popular da Juventude do Rio de Janeiro.
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A RECID-RJ e a relação com
o Levante Popular da Juventude
Nós educadores(as) da RECID no Rio de Janeiro atuamos em espaços diversos e com lutas específicas diversas. Trabalhamos com economia solidária,
mulheres, juventude, hip-hop, Pastoral da Juventude, Levante Popular da Juventude, CONSEA, sindicatos, luta por moradia, cursos pré-vestibulares, cultura, na
Campanha Contra o Genocídio da Juventude Negra e na Campanha Contra os
Agrotóxicos, no Comitê da Copa etc.
Desde o início tivemos muitas dificuldades em fazer nosso coletivo funcionar. Fazer as reuniões da equipe de educadores(as) foi sempre uma difícil tarefa,
igualmente em fazer os planejamentos e dar seguimento a eles, ao mesmo tempo
em que não conseguimos envolver educadores(as) voluntários(as) nas atividades. Outra dificuldade que temos se dá na gestão do projeto na sua execução e
prestação de contas. Essas dificuldades refletem diretamente na forma como nos
relacionamos com os coletivos que acompanhamos e construímos e nesses em
relação à RECID.
As dificuldades nos afetam diretamente, mas, assim mesmo, temos conseguido realizar as atividades e cumprir minimamente o que definimos como
prioridade e seguimos construindo nossas ações e movimentos. Nesse sentido,
escolhemos a experiência do Levante de forma coletiva pelos(as) educadores(as)
da RECID no Rio de Janeiro. Escolhemos por representar uma boa experiência
acompanhada pela RECID desde o ano 2012. E não é meramente uma relação
financeiro-apoiadora por parte da RECID, mas, sim, um espaço de construção
orgânica onde construímos diretamente as ações do Levante no estado, auxiliando na construção do programa estadual de formação política que possibilita uma
melhor organização do Levante.
Não podemos negar que a possibilidade de ajuda financeira na realização
das atividades com os movimentos seja um dos avanços da RECID com os movimentos, afinal de contas precisamos fortalecer as atividades e fazer os movimentos funcionarem, como podemos ver na fala da militante Gisele Caldeira do
Levante de Seropédica:

A RECID contribui na construção das formações, do que é
um movimento social, possibilita o nosso avanço nos debates
políticos nas nossas formações [...] como o levante é dividido
por células e para fazer as formações nos diversos lugares do
estado é muito importante o aporte financeiro na realização das
oficinas, pois é daí que preparamos nossas intervenções políti202
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cas. Sem contar o apoio ao acampamento estadual que possibilitou a formação das várias lideranças do movimento hoje.
Desde o início de construção do Levante no Rio de Janeiro, a RECID foi
sempre uma grande parceira. Contribuindo junto, inicialmente, na construção
do I Acampamento Estadual do Levante em 2012. O seguimento dessa ralação se
deu com a realização das oficinas com os grupos do Levante em vários locais das
cidades do Rio de Janeiro e de Seropédica.

Principais avanços
A relação com a RECID possibilitou o aprofundamento da formação e
debates políticos para dentro do Levante, tendo nas oficinas o principal instrumento. Realizamos várias oficinas no estado, desde agitação e propaganda, bateria, nas esferas mais culturais da defesa dos direitos humanos, mas também
nos debates mais políticos para a construção dos direitos humanos no Brasil.
Foram realizadas oficinas sobre o mundo do trabalho, feminismo, negros(as) e o
enfrentamento à violência contra a juventude negra etc.
Entre as oficinas mais importantes, podemos destacar as que realizamos
com o tema do Plebiscito da Constituinte, ajudando muito o movimento na formação sobre o que é uma constituinte, por que ela tem que ser exclusiva e soberana e que esse processo é necessário para a construção da democracia brasileira.
Essas oficinas ajudaram o movimento a se preparar para fazer o debate e a coleta
dos votos do plebiscito na semana da pátria, além de colocar a RECID como uma
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das principais entidades que construíram o plebiscito no Estado, estando diretamente na construção e coordenação da secretaria operativa estadual e sendo
referência em muitos momentos nesse debate.
Outro avanço é no que diz respeito à qualidade do trabalho, o apoio para o
trabalho de base e para a organização com realização de oficinas. O Levante vem
crescendo e as demandas também crescem, e esse aporte político e financeiro é
imprescindível para isso. Nesse sentido, foi muito importante à construção do
programa estadual de formação política do Levante diretamente acompanhado pela RECID do estado do RJ. Nesse sentido, houve um avanço da formação
voltada para o aprofundamento das concepções políticas-pedagógicas, e é essa
proposta que permite um crescimento qualitativo dos coletivos e grupos de base
acompanhados pela RECID.
No plano político mais geral na relação do Levante da Juventude com a
RECID é a construção do Poder Popular como utopia, tendo na educação popular um importante instrumento para analisar a realidade e caminhar rumo à
construção de um projeto popular para o Brasil. Essa visão fica clara na fala de
Breno Rodrigues – membro da coordenação estadual do Levante do RJ.

A participação dos(as) educadores(as) da RECID ao processo
de construção do Levante foi muito positivo para confirmar a
necessidade da educação popular para os movimentos sociais
e populares. O Levante como um dos herdeiros dessas lutas
históricas do povo brasileiro tem o dever e a tarefa de fortalecer
a educação popular como um instrumento de fortalecimento do
movimento.
É essa relação que contribui para que a juventude se torne protagonista
desse sonho, dessa utopia, acreditando e se comprometendo com a construção
de uma nova sociedade, porém é uma construção coletiva e que vai precisar de
bastante tempo e de aprofundamento da relação entre a RECID e o Levante.
Outro aspecto que os jovens do Levante apontaram como importante na
relação com a RECID foi a mística como expressão do sentimento de luta. Nas
falas se percebia como essa experiência estava cheia de significados de algo que
nos alimenta, dá energia para realizar os objetivos traçados pelo grupo. Também
expressaram com muita firmeza a importância da contribuição no que diz respeito ao processo de formação, na construção do debate político, pois sem esse
aporte teriam tido dificuldade no processo formativo para a construção de um
grupo consciente de seu papel na sociedade.
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Para onde queremos ir?
É um fato que nesses últimos quatro anos passamos por muitas dificuldades na construção orgânica da RECID no estado do RJ, mas, ao mesmo tempo,
nos impulsiona para avançarmos nessa construção e na continuidade da RECID
como um importante ator na construção e no fortalecimento dos movimentos
que fazemos parte.
A nossa experiência com o Levante Popular da Juventude é um bom exemplo de como podemos ajudar na construção de um movimento em seus diversos
aspectos. Construímos uma relação sincera que possibilitou um claro avanço na
formação e nos debates políticos, materializado em um programa estadual de
formação, que teve a participação da RECID na construção dele. Esse processo
de formação foi importante para o fortalecimento das células do Levante e também para a expansão do movimento no estado. Limites existem nessa relação,
mas queremos avançar.

Limites
Podemos avaliar que esse processo poderia ter sido mais bem apropriado pelo coletivo de educadores(as) da RECID, poderíamos ter contribuído com
mais companheiros(as) na construção desse programa de formação e no fortalecimento do Levante e da própria RECID como via de mão dupla.
Poderíamos ter incorporado os(as) jovens do Levante no coletivo estadual de educadores(as) como voluntários para ajudar na construção orgânica da
RECID, mas isso não diz respeito somente à relação da RECID com o Levante.
Poderíamos ter nos envolvido como educadores(as) voluntários(as) de outros
movimentos que acompanhamos, porém nossas dificuldades na organicidade
não possibilitaram isso.
Outro limite encontrado foi o isolamento dos(as) educadores(as) nos seus
respectivos movimentos que acompanham. Pouco conversamos sobre nossas
ações e ficamos cada um no “nosso quadrado”. Sem saber quais os problemas,
possibilidades e ações que estávamos enfrentando e realizando. Esse problema
afetou diretamente a nossa construção com o Levante.

Desafios para o próximo período
Enfrentamos as dificuldades com ousadia e dedicação, mas para o próximo período precisamos muito melhorar nossas práticas e relações, apontando
desafios que precisamos superar em direção a novas práticas coletivas à luz da
educação popular como instrumento.
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Para isso, precisamos construir ou retomar uma RECID que esteja de fato
no cotidiano dos movimentos e na construção das lutas. Precisamos melhorar
nossa organicidade, nos reunir constantemente para o planejamento e realização das atividades, dividir melhor as tarefas. Incorporar os(as) militantes do
Levante e de outros movimentos no coletivo estadual de educadores(as) como
voluntários(as) e/ou contratados(as).
É urgente melhorarmos a comunicação entre nós para que as decisões sejam tomadas coletivamente, evitando que se centralize em poucas pessoas. Ao
mesmo tempo, melhorar a comunicação nossa com os outros movimentos para
ampliarmos nossas ações. Enfim, se queremos melhorar nossas ações e a forma
com que a RECID se relaciona com o Levante Popular da Juventude ou com
qualquer outro, precisamos enfrentar essas questões que estão para além dos
outros movimentos, elas dizem respeito diretamente à construção enquanto coletivo da RECID no estado.
Nosso próximo passo é avaliar e fazer a autocrítica do que fizemos até aqui
para que ela nos ajude a fortalecer a RECID como um coletivo que funciona e
intervenha diretamente na realidade do estado e na construção e fortalecimento
dos movimentos sociais que fazemos parte.
O legado que fica dessa experiência é a necessidade de continuidade do
processo de formação do Levante e dos outros movimentos que acompanhamos,
tendo na educação popular o instrumento para entender e mudar a realidade
que vivemos. Essas lutas, esses sonhos que o Levante Popular da Juventude está
gestando, construindo, são ensaios de uma nova sociedade, de uma nova humanidade, é o povo no poder fazendo revolução.

RECID-DF e Entorno – ações e
reflexões sobre o extermínio da
juventude – DISTRITO FEDERAL
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“... A humanidade é desumana, mas ainda temos chance,
o Sol nasce pra todos só não sabe quem não quer...”
(Legião Urbana).

A

violência e o extermínio da juventude estão na pauta de debate de muitos atores e coletivos há bastante tempo. A RECID no Distrito Federal
e entorno é provocada a lançar um olhar sobre esse tema, do qual este
texto vai tratar. A partir de 2011, uma das ações prioritárias do planejamento da
RECID-DFE é o trabalho com a juventude, desde então aconteceram diversas
oficinas de formação, rodas de conversas, seminário e reuniões a fim de aprofundar o tema e mobilizar ações conjuntas frente a dados gritantes de violência e
mortes de jovens, em especial pobres e negros.
Após a inauguração de Brasília, houve um intenso crescimento populacional que não ficou limitado ao quadrilátero do Distrito Federal, visto o grande
número de migração por conta da construção da capital. A ocupação e o uso do
solo para fins urbanos e o crescimento desordenado reflete nos dias atuais e têm
impacto concreto na vida da população, gerando diversos problemas sociais.
Os altos índices de violência nas periferias do DF e nas cidades do entorno
têm sido manchete nas mídias locais e nacional há um bom tempo. Mas ainda o
que é transmitido vem com omissões pontuais sobre a mortalidade de jovens e
as condições objetivas em que estão inseridos, limitando as notícias a acertos de
contas e drogas, disseminando o preconceito e a criminalização da pobreza e da
juventude.
O mapa da violência aponta o estado de Goiás em 4º lugar no ranking
nacional de homicídios de jovens nos anos de 2011/2012 e o DF em 10º lugar.
Olhando os dados por Estado, temos os seguintes números: Luziânia, em 2011,
possuía um número populacional de 177.099, tinha uma taxa de homicídio de
92,6%, ocupando assim o primeiro lugar no estado de Goiás em homicídios de
jovens, em seguida vem Valparaíso com o segundo lugar e Águas Lindas em
quarto. Nessas cidades ocorreram as oficinas da RECID nas escolas públicas sobre o extermínio da juventude. Cidades como Ceilândia, Santa Maria, Paranoá
e São Sebastião também são apontadas como lugares onde mais se encontram
dados de violência contra a juventude.
“Entre as vítimas de quadrilhas formadas por policiais militares de diversas patentes que integram grupos de extermínio, de acordo com a PF, estariam
crianças, adolescentes e mulheres sem qualquer envolvimento com a prática de
crimes” (Correio brasiliense – 15/02/2011). Esta e outras informações apontam
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que a motivação de homicídio de jovens em geral está atrelada à sua raça e classe
social. Tal dado também encontramos sistematizado no mapa da violência, que
afirma que a morte de jovens no Brasil tem cara e cor.

Oficinas nas escolas, caravana cultural e
seminário interestadual
Foi a partir de um encontro interestadual entre as RECIDS do Distrito
Federal e Entorno e de Goiás, para aprofundar a realidade do entorno do DF,
que saíram as ações de mobilização e formação sobre o extermínio da juventude.
A partir daí, criou-se um GT de juventudes para animar o processo. O desafio é
grande, pois o principal espaço de atuação apontado para essa ação da RECID foi
o das escolas públicas de nível médio, daí alguns questionamentos permearam o
coletivo, o principal deles foi como trabalhar o tema na perspectiva da educação
popular no espaço da escola formal?
O primeiro pontapé em 2011, à luz do planejamento, foi de estudar o tema.
A partir daí os próximos passos foram delimitar a quantidade de escolas que
iríamos trabalhar, como e quando; para isso, fizemos uma articulação com um
ofício que apresentava a RECID, a proposta das oficinas e o tema. Dessa forma,
entre os meses de junho a setembro de 2011, realizamos oficinas sobre o tema
extermínio da juventude em 7 escolas, sendo duas em Luziânia, no Bairro Jardim
Ingá, uma no Valparaíso, duas em Águas Lindas e duas em Santa Maria (DF).
O balanço desse primeiro momento foi positivo, ressaltando o debate produtivo
com os estudantes e a abertura das escolas que nos acolheram. Avaliamos também que um dos limites que encontramos diz respeito ao envolvimento dos professores com o tema. Também levantamos algumas “falas significativas”, ou seja,
com limites explicativos” a favor da redução da maioridade penal, culpando os
programas de transferência de renda pela “violência da juventude”, reproduzindo uma imagem de que o jovem não é sério e não quer nada com a vida, entre
outros. Um outro ponto curioso é que pelo menos duas escolas no entorno carregam o apelido de “Carandiru”, tanto pelo seu aspecto físico, muros altíssimos
e portões sempre fechados a sete chaves, como também pela presença da PM.
Em fevereiro de 2012, foi encaminhada pelos coletivos das duas RECIDs
a continuidade dessa experiência nas escolas, agregando-se a estas outras atividades, como as caravanas culturais e um seminário, continuando a ser animado
pelo GT Juventude da RECID/DFE. Surgiu outro momento rico de preparação
e estudo contando com a importante unidade das duas RECIDs – DFE/GO −,
75

75 Limites explicativos são somente uma das características que traduzem o significado da expressão “falas significativas”, dentro da
epistemologia freireana que serve de base de trabalho para a RECID, nacionalmente.
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que novamente se juntaram para discutir a metodologia das ações: partindo da
leitura da realidade dos espaços que iríamos atuar, princípio importante para o
trabalho de base na perspectiva da educação popular.
Somaram-se a essa construção o Fórum de Juventude Negra, Levante Popular da Juventude e o Coletivo da cidade de São Sebastião, além de militantes de
diversas áreas. Foram realizadas nos meses de março e abril de 2012 as oficinas
nas escolas com a proposta de um concurso de redação sobre o tema extermínio
da juventude, valendo três premiações. E também as Caravanas Culturais para
envolver a comunidade em torno do tema. Para todas essas ações, o coletivo organizou uma carta com orientações da proposta, bem como animou o processo
de diálogo e mobilização.
Conseguimos nesse momento ampliar o número de escolas onde atuamos,
3 em Luziânia, 2 no Valparaíso, 3 em Águas Lindas, 3 em Santa Maria e 1 em
São Sebastião. As oficinas, a depender do acordo com a coordenação escolar, ora
eram por séries do nível médio, ora por junção de turmas; isso inclusive dava o
tom da qualidade do debate, pois as turmas das escolas, tanto do DF como do
entorno, têm um grande número de alunos. O interesse pelo concurso de redação em geral foi bem animado e muitos textos trouxeram a percepção crítica da
juventude sobre a realidade em que está inserida. Outra avaliação posterior do
coletivo da RECID foi positiva, pois os estudantes se engajaram na construção da
redação, mas é preciso cuidado para não criarmos o clima de disputa que nada
tem a ver com a educação popular. O melhor seria envolver o conjunto da escola
ou por turma e assim promover ações de solidariedade, e não de competição e
individualismo.
Sobre as caravanas, foram realizadas em duas cidades, uma em Santa Maria (DF) e outra em Luziânia. Em ambas a participação do movimento cultural
foi positiva e agregou momentos de intervenção política/cultural. Outro limite avaliado a se superar também foi a não ampliação da caravana cultural para
as outras cidades onde ocorreram oficinas nas escolas. Ao todo, esperávamos
que participariam das caravanas um maior número de pessoas da comunidade e mesmo dos estudantes das oficinas. Entre os motivos colocados para essas
ausências foi o aspecto cultural geral que denota historicamente falta ou pouca
participação em ações políticas e até culturais como essa.
O seminário interestadual foi o terceiro momento desse processo realizado
no dia 26 de maio de 2012 na Câmara Municipal de Luziânia e contou com a
organização das duas RECIDs DFE/GO e demais militantes de coletivos e movimentos, autoridades políticas do município, além da presença dos três estudantes que ganharam o concurso de redação. O seminário foi também um momento
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de fazer memória do que foram as oficinas nas escolas e fazer a premiação. Nele
aprofundamos a conjuntura do DFE e GO, políticas públicas, o extermínio da
juventude e a criminalização da pobreza dos movimentos. Foi ressaltado o quadro de violência que a juventude dessa região sofre, lembrado pelos coletivos
presentes que a mortalidade da juventude tem cara, cor e classe. Assim temos um
índice triste de extermínio de jovens negros e pobres.
Assim como nas caravanas, a participação da comunidade foi tímida do
ponto de vista numérico. Os coletivos da RECID avaliaram que é necessário centrar mais forças na mobilização. Outro ponto destacado na avaliação foi que devemos ficar mais atentos à realidade da comunidade; pois a dinâmica cansativa
de casa para o trabalho, do trabalho para casa e ainda depender e usar um transporte precário não cria tempo e ânimo para o trabalhador participar dos espaços
de discussão política. Saímos desse seminário com a proposta de realizar uma
roda de conversa com os movimentos, coletivos e governo para ampliar a capilaridade de atuação da RECID/DFE frente ao tema do extermínio da juventude.

Outros momentos e perspectivas
No dia 5 de julho de 2012, foi realizada uma roda de conversa com objetivo de ampliar o aprofundamento sobre o extermínio da juventude, bem como
fortalecer a articulação da RECID com novos atores e coletivos que somassem
forças para as próximas ações, conforme encaminhado no seminário em Luziânia. Esse momento contou com diversos coletivos e atores da sociedade civil e
governo. A RECID/DFE partilhou a experiência vivenciada até aquele momento
e os demais grupos assim também o fizeram. O GT juventude ficou mais encorpado, tendo agora um representante de cada coletivo participante da roda de
conversa. Esses iriam animar e potencializar as ações da RECID e dos coletivos
que dela fazem parte. Após esse momento, ocorreram algumas reuniões do GT,
mas com pouca participação dos coletivos que se colocaram nessa tarefa. Com
o final de convênio, eleições e toda conjuntura, o GT foi perdendo fôlego e por
conta disso decidimos centrar forças no encontro nacional de juventudes da RECID, que aconteceria em janeiro de 2013 e que seria um momento para dar gás
à caminhada. Assim, ocorreram alguns momentos de estudo e preparo para essa
atividade nacional.
Em 2014, o Plebiscito Constituinte criou um importante momento de debate, conseguimos levar o tema para duas escolas de Luziânia, entorno do DF,
a fim também de mobilizar estudantes e professores a votarem no plebiscito na
Semana da Pátria. Embora tenha sido um momento mais pontual, em conversa
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com a coordenação e direção dessas duas escolas, falaram sobre a importância
das oficinas e do concurso de redação e da RECID dar continuidade a esse trabalho. Ao falar agora sobre o plebiscito popular, não faltaram falas sobre racismo,
violência contra a juventude, preconceito de classe, entre outros. Os problemas
sociais que impactam na vida da juventude da periferia continuam latentes.
Todo esse processo convida a RECID no Distrito Federal e entorno a uma reflexão/ação/reflexão contínua.

Cooperativa de jovens
agricultores familiares (CAF) no
PARÁ
“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz
parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-
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-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”
(Paulo Freire).
O grupo tem em média 35 jovens provenientes da Igreja Quadrangular, residentes na zona rural do município de Salvaterra Marajó-PA. Sua base familiar
é de pais agricultores, pescadores e quilombolas. Jovens com faixa etária de 16 a
29 anos. Todos estudando. Iniciamos o processo de diálogo e animação do grupo
de Jovens de Maruaca em março de 2009, o grupo surgiu da Igreja Quadrangular
com apoio do pastor Paulo Nascimento (coordenador da igreja na época) e do
coordenador do grupo de jovens José Luiz Teixeira Janaú. Estes participam da
RECID como voluntários desde de 2007.
No mesmo ano, realizamos a primeira atividade com o grupo de jovens
com a Roda de Conversa para apresentação da RECID e seu Projeto Político-Pedagógico. A RECID foi acolhida de braços abertos e desde então as atividades
não pararam. Realizamos várias atividades pedagógicas com os temas dialogados
com os jovens: juventude, protagonismo juvenil, tipos de liderança, pirâmide
social, luta de classe, o papel do Estado etc.
O grupo sentiu a necessidade de discutir a sua organicidade. Após reuniões e debates, constituíram-se as comissões de secretaria, animação, comunicação, fiança, articulação e infraestrutura. O objetivo era descentralizar as tarefas
para além das oficinas, mais atividades internas da Igreja, que ficavam tudo na
responsabilidade do coordenador Janaú.
Um fato positivo que aconteceu em 2010 foi que as reuniões deixaram de
acontecer na estrutura da Igreja, uma vez que o grupo tinha jovens de outras
religiões. Foi deliberado que em respeito à diversidade e participação, as reuniões seriam em locais neutros. Essa mudança foi bem relevante, pois ocorreu de
forma dialogada, o que permitiu a participação de mais jovens e a visualização
do grupo.

“A educação transforma o homem, o homem
transforma a sociedade”
É com essa frase que o grupo toma uma grande decisão, a partir da realidade local e da conjuntura do município, que não oferece perspectiva de trabalho, e
muitos dos jovens não querem morar na cidade “grande” em Belém e terem que
ficar longe da família. A ideia foi de criar uma associação de jovens agricultores
e agricultoras de Maruaca, com entendimento de fortalecer o agricultor familiar
e seu modo de vida, assim como não fragmentando a base familiar. Focando na
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produção de hortaliça, macaxeira, feijão e árvores frutíferas.
O grupo consolidou novas parcerias com a Secretaria Estadual de Agricultura, que contribui cedendo mudas, sementes e adubo. Logo em seguida foi a
vez da Universidade Federal Rural do Pará (UFRA), por meio do projeto Incubadora Tecnologia de Empreendimentos Solidários (ITES). As formações técnicas aconteceram nos períodos entre 2011 e 2012. Nesse mesmo tempo, o grupo
conseguiu uma área para plantar feijão e macaxeira, doada pelo pai de um dos
membros, já a hortaliça foi cultivada no terreno de um dos membros.
“O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”. A frase de Cora Coralina retrata
como foi o ano de 2012. O grupo desenvolveu várias mobilizações: realização do
ato em frente à prefeitura cobrando melhoria na educação do campo e no transporte escolar; realização de duas manifestações em frente da principal escola de
Ensino Médio: Salomão Matos; reunião com o secretário municipal de Educação
e com o representante da Secretaria Estadual de educação, tendo como pauta a
melhoria no transporte escolar e professores na escola para cada disciplina.
Nesse mesmo ano, foi criada a Cooperativa de Agricultores Familiar de
Salvaterra (CAFS) e com a RECID foi realizado em dois dias o 1º Encontro de
Agricultores e Agricultoras Familiares de Salvaterra, com a presença da CONAB
e SAGRI, para falar da importância do agricultor familiar e do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA).
Em 2013, com a aprovação do novo convênio, a expectativa de intensificar
as atividades com a RECID eram bastante, assim construímos um planejamento
mínimo focando três ações no processo de formação a serem animado durante
o ano: teatro, material reciclado e formação política. A Cooperativa de Agricultores Familiar (CAF) fica situada no Arquipélago do Marajó no Município
de Salvaterra na Comunidade de Maruaca. É um dos resultados do processo de
mobilização e formação cidadã e de direitos humanos no ano desde 2008 pela
RECID-Pará. Como reforça a fala do educador João Pena:

A RECID tem um papel fundamental e transformador na minha
caminhada de munícipe marajoara, permitindo travar um amplo
debate de mobilização inovadora e um diálogo dinamizado por
onde ando sendo um agente contribuinte para a mudança a partir da realidade que vivo, como sabiamente Paulo Freire nos dá
um caminho sem volta para a mudança, afirmando que a “Educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo”. Hoje sei
que ele estava certo. Com mais de 7 anos de RECID me sinto
mais politizado e defensor de uma sociedade igualitária.
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Acreditamos que um sonho sonhado junto se torna realidade, partiu-se
para outros sonhos e com parcerias realizamos em 2011 o I Seminário de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, com a participação de agricultores, pescadores e extrativistas de várias comunidades do município. Encontro animado
pela CAFAS e RECID, esse momento proporcionou o diálogo e aprendizado
entre os agricultores e representantes governamentais: MDA, UFRA, MATER
local, SAGRI regional e Prefeitura Municipal de Salvaterra. Como fruto desse
diálogo, conseguimos um kit (motoniveladora, caçamba e retroescavadeira),
ajudando muito o trabalho do agricultor no campo.
Em 2012, mobilizamos os estudantes e as comunidades para fechar a PA
154, configurando-se na 1ª paralização contra o abuso dos preços de passagem
dos transportes de navio e de balsa. Esse foi o início de uma primeira ação de
transformação a partir da nossa realidade e até hoje esse movimento vem criando força, somado com o Movimento Acorda Marajó (MAM). Claro que nesse
período tivemos jovens que saíram e retornaram, ou jovens que entraram, outros que tiveram que ir para cidade grande estudar e trabalhar, na perspectiva de
um futuro profissional melhor. Houve jovens que deixaram a igreja e outros que
entraram em organizações mais políticas de ações mais concretas.

EXPERIÊNCIAS
DE GESTÃO
COMPARTILHADA
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No andar do trem, a vivência de
uma gestão compartilhada na
RECID –PARAÍBA
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“Quem muito abraça, pouco aperta”
(Isabela Camini).
Animados(as) pela reflexão acima, escolhemos sistematizar a experiência
da Coordenação Ampliada Estadual da Rede de Educação Cidadã na Paraíba,
período de 2008-2014, devido ao pressuposto de que seja esta uma experiência
de gestão compartilhada que tem apontado bons resultados. Analisamos se o
modelo de gestão e organicidade feito por essa coordenação está relacionado
com o princípio 11º do Projeto Político-Pedagógico da RECID. A horizontalidade acontece? As decisões são tomadas coletivamente? Há diálogo com os
grupos de base? Existe expressão da prática da educação popular? Seguimos os
princípios do que é ser Rede?
Para sistematizar, realizamos um processo metodológico em 5 momentos: estudo com educadores(as) para a compreensão da sistematização; planejamento do passo a passo; seleção e ordenamento de registros escritos da
experiência; oficina com participação dos(as) sujeitos(as) envolvidos(as) na
experiência para reconstrução histórica; análise e interpretação crítica do processo; e, por último, a escrita.
76

76 11.1 Estabelecer e fortalecer espaços e meios para assegurar a democratização da comunicação, informação e partilha de conhecimento
das experiências em toda Rede de Educação Cidadã, considerando as potencialidades locais. 11.2 Fortalecer e ampliar espaços de discussão para tomada de decisões, explicitando os conflitos e problematizando as relações de poder na Rede de Educação Cidadã. 11.3 Estruturar, fortalecer e garantir a identidade da Rede de Educação Cidadã em um processo de gestão política colegiada, pedagógica e econômica,
compartilhada, alternada, horizontal e transparente, evitando estruturas hierárquicas de poder. 11.4 Garantir e aprofundar a construção da
autonomia e da sustentabilidade da Rede de Educação, respeitando as especificidades regionais e estaduais. 11.5 Garantir a organicidade
e a sustentabilidade da Rede de Educação Cidadã, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico.
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Ir ao encontro dos registros foi tarefa árdua. Prazeroso foi ir ao encontro
dos(as) sujeitos(as) envolvidos(as) na experiência e com eles(as) reconstruir
a história da Coordenação Ampliada Estadual. E aí surgiu uma preocupante
questão: de que maneira reconstruir essa história e analisá-la? Conversa vai,
conversa vem, propomos uma metodologia utilizando a simbologia de um
Trem.
Esse trem simbolizou a Coordenação Ampliada Estadual. Cada vagão: um
tempo histórico da coordenação (2008, 2009/2010, 2011/2012 e 2013/2014); os
trilhos: os eixos orientadores para a reconstrução histórica; as rodas: os questionamentos/perguntas a serem feitos à experiência, a percepção do andar desse trem; e o apito é o que essa coordenação ampliada deixa para fora/além do
trem, para o conjunto da RECID na Paraíba. Contudo, segue um texto organizado em partes. A primeira parte intitulada de “No andar do trem, reconstruindo uma experiência” e a segunda: “O trem em movimento”.

No andar do trem,
reconstruindo a experiência
Dispusemo-nos a nos autoidentificarmos enquanto pessoas/instituições
dentro dos vagões do trem, pois: “a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo” (Paulo Freire). Concordamos com Freire, pois estamos
dentro dessa realidade elucidada pela sua fala. Os trilhos orientaram os(as)
educadores(as) a rememorarem − motivações, objetivos, compreensão de Rede
e metodologia − presentes a cada tempo (vagão).
Os(as) educadores(as) que estavam na coordenação no vagão 2008 recuperaram que antes dessa data existia o trabalho da RECID por microrregião, focado
em lideranças partidárias ou sindicais, caracterizando um formato de trabalho
vertical e centralizado. Era um momento em que tínhamos construído coletivamente e em nível nacional o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da RECID, com
princípios e diretrizes bem definidas.
Com essa conjuntura, em uma reunião estadual, na cidade de João Pessoa,
com a presença da Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, Associação
de Prevenção à AIDS (AMAZONA), Movimento de Trabalhadores e Liberdade
(MTL) e Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi proposta a formação de
uma Coordenação Ampliada Estadual que conferisse à RECID um corpo de rede
que garantisse: o sentimento de pertença, a organicidade, a prática da gestão
compartilhada, o planejamento processual das ações e a horizontalidade na perspectiva da participação dos sujeitos e instituições. Decidiram que essa coordenação seria formada pelos(as) educadores(as), os movimentos e instituições ligados
OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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à rede no estado, com reuniões bimestrais, itinerantes , com o objetivo de ser
um espaço deliberativo para todas as questões relacionadas à rede. Vale lembrar
que nesse contexto também foi formada uma coordenação executiva composta
pela CPT, AMAZONA e MTL, com o papel de administrar a gestão financeira
junto à entidade âncora e dialogar questões urgentes relacionadas com as bases
e a coordenação ampliada.
O critério utilizado para escolha da AMAZONA − entidade âncora em
2008 − e também para as entidades âncoras nos anos subsequentes são dois:
trabalhar com a educação popular crítica e ter disposição para empreitar um
processo de gestão compartilhada. Ressaltamos que a composição da coordenação executiva se fez por essas entidades e movimentos que estavam animando
a RECID no estado e, sobretudo, por estar geograficamente próxima a sede da
entidade âncora. Esse critério não foi uma “camisa de força” que determinou as
várias coordenações executivas formadas nesses 06 anos de história, a conjuntura em cada tempo foi quem determinou esses critérios.
Pela motivação de que em 2008 a RECID era concebida enquanto instituição sucedeu-se vários debates sobre: o que é ser rede? O que é estar na rede?
Como organizar-se em rede? Como gerir em rede? Como favorecer processos
pedagógicos? Vale lembrar que a consolidação do PPP da RECID foi fundamental para ajudar na construção dessa Coordenação Ampliada Estadual.
Nos anos 2009/2010, o foco era a mobilização e articulação com outros
atores nas microrregiões com o objetivo da ampliação e afirmação da RECID enquanto uma rede. Nesse momento foi feito um grande esforço para a formação
dos coletivos microrregionais (Zona da Mata, Borborema e Alto Sertão).
Foi um período de deliberar atividades de formação de caráter processual
e de decisões coletivas nas microrregiões. Momento de diálogo com o nacional
(discussão e elaboração de planos) onde suscitavam que os estados fizessem um
processo de planejamento por eixo (pedagógico, comunicação, gestão e articulação política).
Nos anos de 2011/2012, a coordenação continuou sendo motivada para
gestão compartilhada e transparente; para tomadas das decisões políticas; para
tratar da educação popular e do trabalho de base. Esses aspectos nos alimentavam, pois a coordenação já era considerada pelo conjunto, o coração da RECID
na Paraíba, devido à característica de ser um espaço de representação dos sujeitos articulados, de socialização dos fazeres, de formação, da vivência da mística/
subjetividade e do encontro com o(a) outro(a). Percebemos aqui o rompimento
do viés de duplicidade no que se refere à organicidade (identidade instituição/
partidária, identidade de rede). Avançamos aqui na liberdade, autonomia e au77

77 Cada reunião da coordenação ampliada ocorreu/ocorre em uma microrregião (Zona da Mata, Borborema e Alto Sertão) em formato de
rodízio.
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togestão das bases.
No final de 2012 e início de 2013, a Coordenação Ampliada Estadual configurou uma identidade própria, conforme organograma abaixo.

Partindo dessa ilustração, esclarecemos que a Ampliada Estadual é o centro
de nossa organicidade, pois tem o papel de fazer discussões, deliberações e planejamento dos processos políticos, pedagógicos e financeiros em diálogo com as
microrregiões. Nesse espaço são discutidas e encaminhadas as orientações para
os níveis macronordeste e nacional. É composta por educadores(as), movimentos e instituições, garantindo a representatividade dos coletivos microrregionais.
Outra instância em destaque são os Coletivos Microrregionais (Zona da
Mata, Borborema e Sertão), que cumprem a tarefa de fazer discussão, deliberações e planejamento dos processos políticos, pedagógicos e financeiros em conjunto com os grupos de base e instituições locais à luz das recomendações feitas
na coordenação ampliada.
Tendo em vista que as instâncias descritas não dão conta das questões/demandas urgentes e também de estar mais próxima da entidade âncora, foi constituída uma Coordenação Executiva, que não é uma instância de caráter decisório e deliberativo, ela tem o papel de executar questões operacionais que surgem
no cotidiano e acompanha mais de perto as questões administrativas financeiras. Esse espaço é composto pelo(a) educador(a) gestor(a) (representando a entidade âncora), pelo(a) educador(a) referência da secretaria, um(a) educador(a)
de referência do pedagógico e um(a) educador(a) voluntário(a). Lembrar que
todos(as), obrigatoriamente, fazem parte da Coordenação Ampliada, na mesma
medida que representam as três microrregiões do estado.
Ressaltamos também que o Grupo de Trabalho Pedagógico não tem caráOLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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ter deliberativo nem tampouco é uma instância; cumpre o papel de tocar e acompanhar os processos de formação pedagógicos. É composto por educadores(as)
das três microrregiões.
Contudo, essa forma de organicidade é resquício de um processo de gestão
compartilhada construída coletivamente. Muitos são os esforços (diálogo, escuta, comunicação, respeito, compromisso, formação, planejamento, tolerância...)
para garantia e compartilhamento das decisões políticas e financeiras. Parte do
princípio de que cada pessoa, cada grupo, cada lugar têm suas cores, com seus
brilhos e com seus saberes que ao serem valorizados, teceram e tecem a Rede
de Educação Cidadã na Paraíba. Por isso não tememos dizer que o exercício
constante da horizontalidade é um dos eixos principais para a existência de uma
rede. Ressaltamos no quadro abaixo os vários fios e as diversas cores que fizeram
e fazem parte da rede na Paraíba.

Composição da RECID
na Paraíba em cada período
ANO 2008
Comissão Pastoral da Terra (CPT); ONG Menina Feliz; Fórum de Lideranças do Agreste (FOLIA);
Coletivo Asa Cariri Oriental (CASACO); Centro de Educação Integral Margarida Pereira da Silva
(CEMAR); Movimento por Liberdade e Moradia (MLM), Movimento por Trabalho e Liberdade
(MTL), ASTEIA, Associação de Prevenção à AIDS-AMAZONA.

ANOS 2009-2010
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CPT; ONG Menina Feliz; FOLIA; CASACO; Pastoral da Criança, Movimento Estudantil, Central de
Associações dos Assentamentos do Alto Sertão Paraibano (CAAASP), Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Aparecida; Associação Cultural do Rock do Sertão da Paraíba (ACRS/PB), Ginga Brasil −
Grupo de Capoeira de Cajazeiras; Ginga Menino- Grupo de Capoeira de São José de Lagoa Tapada;
Hip-Hop de Pombal e Cajazeiras; ASTEIA; AMAZONA.

ANOS 2011-2012
CPT; ONG Menina Feliz; FOLIA; CASACO; Pastoral da Criança; Movimento Estudantil; Movimento
Agroecológico (MAE); Pastoral de Juventude (PJ); Rede de Rede de Juventude Ecumênica (REJU);
Programa Adolescente Mulher e Vida (PROAMEV); Centro de Estudos Bíblicos (CEBI); ACRS/P;
Ginga Brasil − Grupo de Capoeira de Cajazeiras; Ginga Menino − Grupo de Capoeira de São José
de Lagoa Tapada; Hip-Hop de Pombal e Cajazeiras; Instituto Frei Beda de Desenvolvimento Social
(IFDS); AMAZONA.

ANOS 2013-2014
CPT; ONG Menina Feliz; FOLIA; CASACO; Pastoral da Criança; Movimento Estudantil; MAE; PJ;
REJU; PROAMEV; CEBI; ACRS/PB; IFDS; AMAZONA; Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Uiraúna e Cajazeiras; Congregação Missionária de Sagrada Família; Movimento
Estudantil de Cajazeiras e Sousa (MEC) ; Pastoral do Menor (PAMEN); Pastoral de Juventude
do Meio Popular (PJMP); CITEX S/A grupo de RAP Feminino; Centro Popular de Cultura e
Comunicação (CPCC); Associação Juventude e Ação (AJA); Levante Popular da Juventude; Centro
de Direitos Humanos Dom Oscar Romero (CEDHOR).

Ao traçar essa trajetória histórica, de momentos de discussões, de avaliações e deliberações, registramos no último vagão (2013/2014) do trem, conforme
dizer nordestino, o “apurado” dessa construção. Para isso, utilizamos as rodas
como simbologia do “andar” da coordenação com algumas perguntas que facilitaram a reflexão crítica.
As motivações dessa coordenação mudaram? Em que mudou? − Os sujeitos que acompanharam o desenvolvimento dessa coordenação afirmaram que
em 2008 as motivações eram dar à RECID um corpo de Rede que estimulasse o
sentimento de pertença, uma organicidade, a prática da gestão compartilhada,
um planejamento processual das ações e a horizontalidade. Agora, no momento
atual, a motivação é garantir a organicidade, o sentimento de pertença, a participação e o planejamento processual, para avançarmos na sustentabilidade e na
gestão financeira.
E os objetivos dessa coordenação foram alcançados? Houve mudanças?
Quais? − Pelo que foi analisado, o objetivo de garantir (a articulação, a organicidade, o planejamento das atividades estaduais, a horizontalidade e a gestão
compartilhada) está sendo alcançado. É notório perceber que a gestão se dá pelo
diálogo do coletivo, tentando pensar uma sustentabilidade para além do recurso
OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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financeiro. O esforço de praticar os princípios do sentido de rede é muito forte.
Afirma-se que não houve mudanças no objetivo dessa coordenação, houve uma
qualificação do fazer, com clareza nos papéis, na composição, na intencionalidade e na gestão transparente.
A metodologia ajudou? Em que mudou? Deu conta do Objetivo? Como? − A
metodologia (itinerante, representatividade e formato das reuniões) possibilitou
a transparência na gestão, a representatividade, a participação dos sujeitos, a horizontalidade e a configuração de um espaço de decisões políticas.
Mediante essas mudanças, podemos afirmar que a coordenação ampliada
possibilita uma compreensão e prática do ser rede de forma muito clara. Tem
como horizonte o Projeto Popular para o Brasil, por isso se articula com as instâncias fora da Paraíba, a exemplo do macronordeste e nacional, tentando cumprir com as lutas decididas coletivamente nesses espaços. É dessa forma que a
Coordenação Ampliada Estadual, considerada o coração da RECID na Paraíba,
tem bombeado sangue para todo o trabalho que é feito dentro do estado. O próximo ponto, simbolizado pelo “apito” do trem, nos deu condições de discutir os
frutos do andar do trem e os alertas contra danos.

O trem em movimento,
apitando para a RECID na Paraíba
Estas recomendações finais trazem as colaborações que essa Coordenação
Ampliada Estadual deixa para o conjunto da RECID na Paraíba na perspectiva
da gestão compartilhada, da sustentabilidade e da organicidade.
A grande contribuição foi na gestão compartilhada político e financeira e
na garantia da participação nas decisões, o que implica um jeito de “ser” a Rede
na Paraíba, com referência nas discussões da educação popular, nos processos de
formação, na colaboração da organização social em rede, nos trabalhos de base,
no planejamento dos processos, na colaboração da autonomia das organizações
e na construção do projeto popular para o Brasil.
A forma de gestão, organicidade e horizontalidade dessa experiência empreitada em rede possibilita um “novo” jeito de fazer movimento, permitindo a
construção do fazer uma luta de classe em rede. Contudo, essa experiência/grupo observou alguns desafios: pautar amiúde as bandeiras de luta de cada sujeito/
instituição que está no fazer dessa rede; ampliar a rede em outras microrregiões
com outros sujeitos/instituição do estado; avançar nas articulações políticas; visibilizar para dentro da coordenação ampliada a gestão compartilhada das microrregiões do estado; retomar a assiduidade das prestações de contas; garantir a
não rotatividade dos membros dessa coordenação, pelo menos durante um ano;
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e pensar a sustentabilidade.
Por enquanto, resta dizer “que a RECID é um espaço de debate e de escuta”
(Graça Santos).
REFERÊNCIAS
FREIRE, Paulo. Por uma pedagogia da pergunta. Rio e Janeiro: Paz e Terra, 1998.
HOLLIDAY, Oscar Jara. Para sistematizar experiências. Tradução de: Maria Viviana V. Resende.
2. ed. revista. Brasília: MMA, 2006. (Série Monitoramento e Avaliação, 2).

Gestão compartilhada no MATO
GROSSO, semente de uma
utopia
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“A gestão compartilhada aponta para a autogestão dos
recursos, em que as pessoas têm papéis diferentes, vivenciam
uma experiência educativa de gestão e não reproduzem relações
autoritárias
(Caderno de Gestão).
A RECID-Mato Grosso, num processo de diálogo coletivo, com intuito
de perceber e ter um olhar crítico sobre as experiências em educação popular,
sistematiza a vivência da gestão compartilhada e sua organicidade, realçando
a importância das relações horizontais e qual a sua contribuição para o fortalecimento do poder popular. Os 15 documentos que escrevemos durante quatro
anos, entre eles as cartas pedagógicas, avaliações sobre trabalho de base, a gestão
compartilhada, comunicação e articulação política, os boletins informativos, o
plano estadual de formação e programação trimestral e a análise destas em dois
encontros ampliados, nos permitiu identificar recortes significativos, limites,
avanços e perspectivas.

Contexto e aspecto geopolítico
Espaços onde aconteceram essas experiências de gestão compartilhada se
dão a partir da nossa organicidade em seis núcleos de base: Núcleo Indígena,
junto às etnias Xavantes, no município de Barra do Garça, e Umutina, no município de barra dos bugres; Núcleo Juína, na região noroeste, onde as hidroelétricas e a mineração são problemas preponderantes, violação dos direitos humanos
das famílias atingidas; Núcleo Cáceres, região sudeste da zona pantaneira, fronteira com Bolívia, onde predomina a luta pela terra dos indígenas Chiquitanos,
com situação precária do esgoto; Núcleo da Baixada Cuiabana, municípios de
Cuiabá e Várzea Grande, onde obras inconclusas da copa do mundo, lutas pela
moradia, despejos, luta pelo passe livre, violência e extermínio de juventudes são
predominantes; Núcleo Campo, que articula movimentos camponeses, assentamentos, acampamentos pela luta da reforma agrária popular; e Núcleo da Ciranda da educação popular (escolas de formação), espaços que articula lideranças
de movimentos sociais populares e organizações governamentais e não governamentais, jovens das periferias, mulheres, acadêmicos(as) e professores(as)
universitários(as), funcionários(as) públicos(as) e facilitadores(as) de programas
sociais.

Sujeitos e movimentos sociais
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Os espaços de encontro e reencontro de vivência são os núcleos de base,
onde acontecem reuniões pedagógicas semanais, encontros estadual ampliados
de formação mensais, equipe de gestão pedagógica e financeira onde participam
educadores(as) contratados(as), militantes voluntários(as), parceiros(as) de diversos movimentos sociais populares e organizações governamentais e não governamentais integrantes do Movimento Direitos Humanos de Cáceres, Movimento Nacional de Meninos e Meninas da Rua (MNMMR), Associação Rural
Juinense Organizada para Ajuda Mútua (AJOPAM), Pastoral da Juventude (PJ),
Comissão Pastoral da Terra (CPT), Conexão de Saberes (UFMT), Associação de
Mulheres Brasileiras, Movimento Hip-Hop, Levante Popular da Juventude, Articulação Nacional Educação Popular na Saúde (ANEPs), Escola Pública da Saúde,
Associação Otopare Umutina, Centro de comercialização de economia solidária,
Universidade Estadual Matogrosso (UNEMAT), Movimento Sem Terra (MST),
Movimento de Atingidos por Barragem (MAB), Grupo de Base Dom Aquino,
Centro Burnier, CRAS – Projovem, Coopebrassa e Irmãs da Divina Providência
(IDP).

O processo da experiência
da gestão compartilhada no estado
A experiência se dá a partir do conhecimento e da compreensão da orgaOLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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nicidade da RECID-MT, apresentada e construída no coletivo ampliado durante
os últimos 4 anos. Partimos da vivência de gestão compartilhada desde o nível
micro, grupo de base, espaço de oficinas, micro 6 núcleos, macroestadual, inter-relacionando-a com os espaços da RECID Nacional.
Acontecem nesses espaços desde processos de diálogo de pré-seleção de
educadores(as), planejamento e organização orçamentária de recursos, planejamento, programação, avaliação, formação pedagógica e financeira, articulação
política e organização participativa da dinâmica da RECID. Essa forma de trabalharmos nos desafia constantemente e nos permite desenvolver ações de gestão compartilhada com objetivo comum, mas respeitando papéis diferentes, nos
esforçando para vivenciar o poder coletivo. “A Gestão Compartilhada não é um
fim em si; ela é um instrumento a serviço dos objetivos da RECID; é um meio,
por isso deve ser coerente com os princípios e diretrizes do Projeto-Político Pedagógico” (PLANO POLÍTICO, PEDAGÓGICO E ORGANIZATIVO DA RECID − Triênio 2012-2014, p. 10).
Processos de pré-seleção da equipe de educadores(as). Nesse aspecto convocamos os vários sujeitos e movimentos que envolvem a RECID estadual antes
de cada processo de pré-seleção e iniciamos o diálogo a partir da última avaliação dos convênios ou etapa das ações da RECID; nos dois processos do edital,
pelo CAMP, tivemos esse momento convidando lideranças dos municípios onde
realizamos atividades pedagógicas. A partir disso, foram levantadas demandas
que nos permitiram ter um olhar panorâmico onde são e serão necessários a
presença de educadores(as) contratados(as), a carga horária, o número de oficinas – atividades pedagógicas e intermunicipais, elementos necessários para o
pré-planejamento.
Pré-planejamento e orçamento nos seis espaços dos núcleos. Realizamos
estudos nesse espaço sobre o termo de contrato de educadores(as) lançado no
edital. Junto às equipes, com educadores(as) e parceiros(as), dialogamos a forma
como investir os recursos das oficinas, como priorizar os gastos e administrar os
mesmos. Todos participam: educadores(as) responsáveis junto às lideranças dos
grupos de base, das organizações e instituições parceiras. “Gestão de recursos
e dos processos como uma forma de organização, de compreensão do todo e
de vivência político-pedagógica. Corresponsabilidade e ampla participação nos
momentos de planejamento, execução e avaliação” (PLANO POLÍTICO, PEDAGÓGICO E ORGANIZATIVO DA RECID − Triênio 2012-2014, p. 11).
Encontros ampliados do coletivo estadual. Realizamos dois encontros por
ano, com objetivo de concretizar e vivenciar a construção dos pré-planejamen-
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tos vindos dos núcleos. Elaboramos e concluímos o Planejamento de Formação
Estadual (bianual; anual; trimestral e mensal), estudamos também o termo de
contrato de educadores(as) lançado no edital do CAMP e no Caderno de Gestão
Compartilhada que nos possibilitou entender o nosso compromisso com o projeto E-dhesca, elaborando o orçamento geral do projeto, prevendo espaços para
nossa secretaria, visando à sustentabilidade, orientados pelo PPP, bem como
pelo PPB.
Encontros mensais ou bimestrais da equipe estadual de educadores, educadoras. Nos últimos 4 anos realizamos aproximadamente 24 encontros, uma
média de 4 a 6 encontros por ano. Esses são momentos de vivencia da mística da
militância, de estudo, análise de conjuntura, monitoramento das ações pedagógicas, diálogo e acompanhamento dos registros pedagógicos, das prestações de
conta das atividades realizadas e a serem realizadas, partilha sobre a nossa articulação política, sobre processos da administração dos recursos financeiros, os
valores de taxas bancárias e gastos na manutenção. Isso nos permitiu equilibrar e
acompanhar os processos de cada educador(a) e do coletivo estadual.
Essa forma de vivenciar a gestão compartilhada, de fato, nos permitiu
romper com a forma hierárquica de organização, porém nos exigindo mais envolvimento no processo. Destacamos a importância das relações pessoais e interpessoais nas atividades junto aos movimentos sociais, para o bom desempenho
da gestão.
Temos uma gestão compartilhada em que todas as tarefas são distribuídas,
o recurso é discutido previamente durante e após as atividades. Isso garante a
dinamicidade da construção coletiva, expressando que esse jeito de gestão compartilhada é moroso, demorado, uma vez que foram acostumados ao repasse de
dinheiro; o processo de ressarcimento dos recursos financeiros após a realização
de atividades inviabiliza a agilidade de responder às necessidades.

Nossos limites
Ainda vivenciamos experiências de gestão compartilhada em que há limites em entender a sua integridade. Passamos por experiências complicadas com
alguns movimentos que historicamente tinham um líder ou até três líderes que
se encarregavam da tarefa de gestão dos recursos das mesmas, muitas vezes de
forma centralizada e sem transparência; mas os princípios da RECID não nos
permitem esse tipo de atividade. Assim, vivenciar o poder de decisões no coletivo trouxe alguns momentos incômodos/conflitivos, porém resistimos a continuarmos nesse processo, pois visa estarmos cientes da importância da participação
plena, respeitando a diversidade de papéis e tarefas.
OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014
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Nossos avanços
A gestão compartilhada é um aprendizado constante, possibilita o entrelaçamento e reconhece nossas individualidades aplicadas ao conjunto no trabalho
coletivo, nos enriquecendo de conhecimentos e saberes a partir de nossas práticas. Aprendemos a dar novas formas de saídas dos limites que possibilitam a
horizontalidade da rede.
Hoje existe a disposição para dialogar sobre a gestão compartilhada, nos
diversos núcleos da RECID, nos interpelando a sempre recompactuar nosso
comprometimento e nossa seriedade de educadores(as) com o trabalho, esforço
para cumprir não somente com a meta, mas com qualidade e a realização das
oficinas, pois o fim maior é a construção e o fortalecimento do poder popular.
“A gestão compartilhada aponta para a autogestão dos recursos, em que as pessoas têm papéis diferentes, vivenciam uma experiência educativa de gestão e não
reproduzem relações autoritárias” (Caderno de Gestão).
Assim, a gestão compartilhada é um aprendizado constante, possibilita o
conhecimento em diversas dimensões e possibilita a horizontalidade da rede.
Conseguimos mostrar a outras organizações governamentais e não governamentais que, sim, é possível construir um processo de gestão no coletivo e acompanhar processos coletivamente. Essa forma de trabalho nos permitiu dar continuidade às atividades, mesmo em tempos de recesso do convênio e/ou quando
por motivos diversos sem recurso.
É primordial a corresponsabilidade dos(as) educadores(as) na vivência
da gestão compartilhada nos pequenos núcleos, com nosso tempo de trabalho,
como estamos organizados(as) para o cuidado do ambiente do espaço “secretaria”, bem como a acolhida a parceiros(as) e voluntários(as).

Cirandas da educação
popular e cartas pedagógicas
Realizamos a 8ª Ciranda da Educação Popular. Essas cirandas contribuíram para aprofundar os processos de gestão compartilhada, através do processo
das Cirandas de Formação de Educadores(as) Populares, desde a articulação,
preparação, orçamento e avaliação, passando pela prática de estudo de análise
político crítico, desvelando a histórica forma de gestão vertical em que autoridade manda e que não permite o envolvimento de todos e todas.
O estudo de Cartas Pedagógicas nas cirandas também nos permitiu aprofundar no estudo de como utilizar esse instrumento para fortalecer a vivência
230

OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014

da gestão compartilhada, a exemplo de Rosa Luxemburgo, de Paulo Freire, dos
sem-terra, instrumento que pode ajudar a transmitir relações horizontais e transformar as realidades. Como o exemplo de Maria do Carmo, relatado a seguir, em
que a educadora voluntária fez chegar um pedido à Secretaria de Educação através de cartas pedagógicas, escritas no coletivo com princípios da educação popular. “Por ser uma ‘forma’, a Gestão Compartilhada relaciona-se muito intimamente com a organicidade da RECID, com a gestão político institucional e com a
compreensão da totalidade dos processos em rede” (PNF – Cartas Pedagógicas).

Somos inspirados pela RECID a cada encontro, a cada formação nos sentimos mais gente, mais humanos, claro que de vez
em quando há algum conflito, porém dentro de uma política
ética que logo resolvemos a situação. A RECID inspira a sonhar
por um mundo melhor, porque o mercado de trabalho capitalista não dá tempo para formar e informar cidadãos críticos de
sua realidade, e sim como se fossemos máquinas de produção
(Taciane Ferreira).

Experiência de
reinvindicação na Escola Cáceres
Maria do Carmo, participante das atividades da RECID e educadora popular, relatou uma experiência vivida nos encontros de gestão compartilhada e nas
cirandas de Educação Popular através das cartas pedagógicas. Ela é professora na
rede pública e a escola em que leciona não havia cadeiras para os(as) alunos(as)
e professores(as). Por meio de uma carta pedagógica escrita por ela e endossada
pelos pais ao Ministério Público e à Secretaria de Educação, ela conseguiu cadeiras e mesas para toda a escola, sendo que a diretora estava tentando há dois anos
e não conseguia. Aqui Maria do Carmo traz presente a participação do coletivo
(comunidade), com o cunho político e crítico.
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Considerações finais
Olhar os quatro anos de vivência da gestão compartilhada na RECID-MT
marca a diferença da possibilidade de fazer e de trabalhar nas organizações governamentais, pois esses espaços são fortemente orientados por uma gestão vertical, centrada na figura dos “chefes”, únicos responsáveis. Essa sistematização
nos contagia e provoca a continuar vivenciando a gestão compartilhada, buscando, insistentemente, introjetar os princípios coletivos nos espaços públicos
institucionais e reforçar a formação de base nos movimentos sociais no que refere à gestão compartilhada em resposta ao modelo do sistema político ainda
fortemente centralizado.
Com o grito que ecoa da dor do oprimido e ao mesmo tempo da esperança,
ousamos dizer: “Povo que ousa sonhar, constrói o poder popular”.
REFERÊNCIAS
Cartas pedagógicas da RECID-MT.
Boletim informativo RECID-MT.
PNF RECID Nacional e PEF estadual,
Projeto Político-Pedagogico – RECID, 2007.
Caderno Gestão Compartilhada da RECID.
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“O sentido do nosso movimento não é anterior à nossa intervenção: é instaurado por nós, dentro dos limites que nos são
impostos pelo quadro em que nos inserimos”
(Leandro Konder, 2003).
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Sem a pretensão de esgotar a reflexão sobre o trabalho Pedagógico, Político,
Organizativo e de Gestão Compartilhada da RECID no período atual, especialmente pelo volume documental que guarda sua memória, nos cabe tecer considerações finais acerca dessa roda que gira há doze anos, incidindo na formação
de milhares de pessoas em todo o território nacional.
Importante destacar que o cuidado com a memória/registro das práticas
sociais é uma tradição que a RECID traz desde a origem. Essa é, por excelência,
uma coerência metodológica, nascida com suas raízes e perpassa sua trajetória.
Assumida com responsabilidade social e perspectiva de futuro, nessa tradição
não deixa se perder práticas de educação popular significativas, que demandariam processos específicos. Esse gesto, trabalhoso, a legitima guardiã da memória
de uma das importantes caminhadas construídas com o povo, atualizando a educação popular com diferentes sujeitos, em diferentes territórios e lutas. Esse é um
legado construído no tempo histórico da RECID, a muitas mãos. Uma importante contribuição para a história e a construção da Política Nacional de Educação
Popular no Brasil.
A sistematização, prática que decorre do registro, por exemplo, entrou e fixou morada na RECID. É uma tarefa imprescindível, intransferível e inegociável,
sem a qual o movimento pedagógico na perspectiva da transformação social ficaria comprometido. As raízes estão profundas, encravadas na terra, e do fundo devolvem: folhas, flores e frutos. Às vezes também espinhos. Os(as) educadores(as)
buscam apropriar-se do seu rigor metodológico, pois entenderam que é fundamental para identificar as contradições e tensões de práticas sociais a serem
transformadas. É visível que os(as) educadores(as) gostam de escrever, mesmo
que o exercício rigoroso da escrita lhe doe. Isso é espetacular para a história da
Educação Popular e formação humana.
O desafio que a RECID assumiu de sistematizar, refletir sobre sua prática,
estabelecendo um período de quatro anos, tempo real, suficiente para avaliar seus
projetos, é indício de que ela tem horizonte político e consciência do legado que
deverá deixar para as próximas gerações. Essa opção lhe exige trabalho árduo,
fôlego e permanente formação de educadores(as) sistematizadores(as). Há que
se reconhecer nessa opção uma importante contribuição para a história, além de
revigorar a tradição de registro e sistematização de suas práticas.
A RECID aprendeu a caminhar e a reinventar-se a cada processo de sistematização, percebendo, a partir deles, seus limites e desafios. Por pensar sobre sua prática e como contrapor-se ao sistema capitalista, aprendeu a recusar
a reprodução e a cópia de ações sem sentido pedagógico e mobilizador. Por isso
não perde o fio condutor e a animação. É a continuação da Política Nacional de
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Educação Popular (PNEP), da qual a RECID é principal mobilizadora.
Entretanto, deixamos uma recomendação quanto aos registros. Não vemos problema de forma alguma desse trabalho ser assumido por diferentes
educadores(as) em cada reunião, encontro ou seminário. Esse rodízio é positivo
e contribui para a formação deles(as), assim como os(as) desafia a escrita e a
pensar a realidade. No entanto, é preciso que haja um roteiro e uma orientação comum para todos os registros, a fim de não se perder o essencial de cada
momento vivido, evitando registros prolixos e, às vezes, desconectados, de difícil compreensão para algum(a) pesquisador(a), cuja experiência não conhece e
queira conhecê-la por via documental. No caso desta descrição, o trabalho de
garimpar o essencial que evidencia o conjunto do trabalho pedagógico, político
e organizativo foi de fôlego. De todo modo, é o registro existente e disponível,
sem o qual não se poderia fazer a crítica, construtiva e propositiva para o futuro.
A sugestão é que o registro de todas as ações daqui para frente receba um trato
metodológico mais cuidadoso.
Há indícios de que a RECID iniciou seu trabalho nos primórdios da década dois mil, batizando a Dimensão Pedagógica, seu ponto de partida, mesmo
sem ter clareza, à época, da força motora dessa dimensão. Parecer-lhes-ia mais
seguro caminhar sob a orientação de uma dimensão educativa que a educação
popular havia se apropriado e desenvolvido. Em que pese a importância dessa
dimensão educativa, as práticas sociais desenvolvidas por ela foram desafiando
e orientando seus protagonistas, à medida que a experiência foi se capilarizando
em diferentes territórios, onde o povo está sedento de justiça, participação social
e direitos humanos. A experiência do trabalho, construída coletivamente, que a
aproxima do Projeto Popular para o Brasil, avançou significativamente e extrapolou os limites dessa construção. Com isso, a RECID é conhecida como um espaço
vital para exercitar e provocar a educação popular, cujo movimento pedagógico
envolve e proporciona condições de formação para milhares de pessoas. Isso está
devidamente sistematizado nos materiais dos dois períodos anteriores da RECID78, que se somará à reflexão do período atual.
A dimensão política e dimensão organizativa e de gestão, desafios enfrentados pouco depois, têm lhe custado fôlego e criatividade, porque ainda não havia nada semelhante construído na caminhada da educação popular. Por isso ela
precisou criar mecanismos, articular as três dimensões e convencer as pessoas
da força educativa presente nessa trilogia. Essa decisão política-pedagógica-organizativa vem desafiando os(as) educadores(as), pela multiplicidade de vozes
opinando, planejando e avaliando diferentes processos.
78 RECID. Vamos lá fazer o que será − mobilização social e educação cidadã. Brasília, DF. Talher Nacional, 2006; RECID. Pé dentro, pé fora
na ciranda do poder popular. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2011.
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De modo especial nesse período, percebe-se que ela fez a roda girar mais
depressa. E fez esse esforço coletivo, com certa ansiedade somada à responsabilidade social que lhe cabe após 12 anos de caminhada, tendo em vista os desafios e
as incertezas que a espera pela frente. Ela acompanha com análise permanente de
conjuntura os resultados dessa roda que gira sem parar. Por isso, há que se perguntar: as práticas sociais da RECID contribuíram para o poder popular? Quais
delas são prioritárias para o próximo período? Quais exigem ser potencializadas?
Ainda, qual a contribuição da RECID para a atualização da educação popular, tendo em vista o acirramento das contradições sociais visíveis na atualidade? Que desafios a RECID se coloca para chegar mais depressa onde deseja
chegar? Quais as barreiras removidas no último período através de ações pedagógicas? Quais as pontes que construiu? Qual a potencialidade formadora de
militantes sociais? Que lições de pedagogia é possível apreender da vivência em
processos de luta e organização coletiva para diferentes práticas pedagógicas na
educação popular? Ao produzir um novo conhecimento no meio do povo, a RECID problematiza o conhecimento sem vida e sentido veiculado pela educação
formal? Quais as teias que merecem faxina no interior da RECID? Em que pesem
as condições de uma parceria − Governo Federal e Povo: pé dentro, pé fora −,
neste último período, a RECID se moveu rapidamente, como se moveu o capital
para atingir seu propósito? Aqui cabe a palavra de Frei Betto79:

Vocês venceram! E muito me alegra saber que, pela primeira
vez na história do Brasil, um governo federal mantém uma rede
de educação popular que contribui para que parcela considerável de nossa população afetada pela pobreza passe da condição
de passividade ao protagonismo, da sujeição à militância, da
consciência ingênua à crítica, ajudando a construir um país
emancipado, sustentável e soberano, onde as desigualdades
sociais sejam progressivamente reduzidas e os direitos humanos universais.
Olhando a totalidade de ações realizadas e para quais objetivos elas se prestaram, identificamos opções importantes que ajudam a RECID a se mover. Merece destaque a capacidade de aproximar as três dimensões: pedagógica, política,
organizativa e de gestão. Nesse sentido, pensar mecanismos de aproximá-las e
dar-lhe a mesma força formadora é um desafio a mover os(as) educadores(as)
daqui para frente, mesmo que na vida real, nos sistemas de governo e na escola
capitalista/hegemônica, esses pilares apareçam dissociados. É sabido, no entanto,
79 Trecho da Carta de Frei Betto: “RECID 10 ANOS, sementes e frutos da educação popular” − Cartas Memória, 2013, p. 13.
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que se bem articulados, educam, orientam e informam as pessoas. O que seria
do trabalho pedagógico, por exemplo, separado da compreensão política, organizativa e de gestão compartilhada? Então, cabe à RECID forjar uma nova prática,
que aproxime os três pilares que a sustenta, porque, tanto a aproximação quanto
sua separação, continuam desafiando os(as) educadores(as) e as entidades âncoras, seja nacional ou estadual.
Esse período está se mostrando rico e produtivo, de intenso movimento
educativo, de abertura para novas políticas, de aprendizados pedagógicos, políticos e organizativos, singulares, de formação da consciência política/ideológica
dos(as) educadores(as). Politicamente, a RECID é vista pela sua atenção aos empobrecidos. É por essa causa que ela nasceu em 2003 e que vem se capilarizando no meio do povo. Ela é reconhecida pela ousadia, perspicácia e capacidade
de chegar às pessoas, de abordá-las e de lembrá-las que são sujeitos de direitos.
Desse modo, tem se mostrado radical na defesa dos direitos humanos no último
período. Tendo em vista a superação da realidade social injusta, somando força
com os movimentos sociais, com os quais firma parcerias políticas importantes,
ela planeja ações que assegurem cidadania e consciência aos sujeitos sociais que
se contrapõem ao projeto capitalista hegemônico, construindo ao mesmo tempo
o projeto popular para o Brasil. Pelo seu caráter pedagógico, político e organizativo, faz a defesa incondicional da vida humana.
A dimensão política, por exemplo, compreende-se como a dimensão que
aponta o horizonte, mostra os desafios e faz emergir as contradições que precisam ser superadas no movimento educativo. Ela tem a função de orientar a
caminhada, de definir com quais sujeitos sociais e com que estratégias chegar a
determinado território, para ser semente fértil de contraponto ao sistema capitalista. Por isso, a RECID imprimiu um método, isto é, estudar, permanentemente,
a conjuntura social, política, econômica, seja ela local, estadual ou nacional. Esse
método lhe dá chaves de leitura, facilita as ações e sua incidência na realidade,
evitando erros maiores.
Outro forte indício do trabalho político está relacionado com os Movimentos Sociais que a integra e com as pessoas envolvidas nas diferentes práticas sociais. Nesse sentido,
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As leituras dos relatórios pedagógicos das oficinas de formação
nos apresentam um número significativo de homens e mulheres, crianças e jovens, que são trabalhadores, camponeses,
parteiras, domésticas, professores, estudantes, sindicalistas,
extrativistas, desempregados e muitos outros, do campo e da
cidade que, de alguma forma, participam de atividades da Rede,
nas cinco regiões do país (Sem cercas e muros, 2012, p. 47).
Sendo assim, inferimos que a RECID tem dado uma importante contribuição para o fortalecimento do poder popular no Brasil que lhe assegura história na
perspectiva popular. Entretanto, essa afirmação impõe sobre ela compromissos
mais firmes e radicais no sentido de fazer emergir os direitos humanos ainda negados às pessoas, pois, longe de nossos olhos, no campo, na floresta e nas águas,
há grupos vivendo ao largo, invisibilizados, ainda longe das políticas públicas,
sem os direitos humanos mínimos garantidos.
Nesse quadro, não resta outra opção política à RECID, no próximo período, que radicalizar ações concretas no meio do povo e direcioná-las na perspectiva das políticas públicas de educação, saúde, lazer, transporte; resgatar a
dignidade das pessoas roubada cotidianamente pelo capitalismo, denunciado há
tempo pelo educador do povo, Paulo Freire; manter viva a memória da educação popular, continuando e dinamizando sua construção e reconstrução pelos
próprios sujeitos que a compõem; identificar as dimensões fundamentais da luta
política a ser feita no momento atual e futuro e seguir firme na construção do
projeto popular para o Brasil. Nessa perspectiva ainda, não perder a capacidade
de perguntar, mesmo em situações de possíveis vitórias: qual é o seu lugar nesta
conjuntura política? O que a aguarda no próximo período? O que é central para
a educação popular na atual conjuntura, social, política, econômica? Quais as
contribuições que a RECID dá, construídas com o povo lá na base, para que os
avanços conquistados não venham se perder?
Em se tratando de uma Rede de Educação Cidadã, pé dentro, pé fora do
governo, consideramos que a articulação entre o trabalho pedagógico, político e
organizativo se constitui um desafio para o aprendizado humano. Sendo assim, é
preciso considerar que o percurso dessa experiência é curto e a capacidade de retrovisão histórica, por isso, é ainda pequena, mas talvez já seja possível identificar
algumas expressões importantes do movimento da realidade, particularmente
nestes últimos quatro anos. Por isso, cada movimento social, entidades âncoras,
educadores(as) e outros atores sociais são desafiados a pensar e identificar as
principais tensões e contradições constituidoras desse percurso, particularmente
advindas do desafio de compreensão e articulação das três dimensões educativas
no trabalho com o povo, na base.

OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014

241

CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA RODA QUE GIRA HÁ DOZE ANOS

Ao revigorar a tradição da sistematização, após 12 anos de Rede de Educação Cidadã, ela vem problematizar e interrogar a experiência construída com
toda a complexidade que a comporta, no sentido de fazê-la avançar naqueles
aspectos que se mostram produtivos e inovadores e, se necessário, abandonar
aqueles aspectos e/ou vícios que empatam os processos coletivos, éticos e democráticos.
Na leitura dos documentos de onde extraímos elementos para esta descrição analítica, é notável que, neste último período, a RECID tem radicalizado ainda mais os princípios que a rege desde a formulação do PPP/2007, reafirmados
nos demais documentos que projetam suas lutas. Para isso, a formação da consciência dos(as) educadores(as) é forjada no dia a dia, ao serem desafiados a entender e contribuir com a organicidade e gestão dos recursos públicos, arrecadados
com pesados impostos do povo, e retornando, em alguma medida, para o povo.
Todavia, sem ignorar que essa dimensão só tem sentido porque está a serviço
do trabalho pedagógico e político. Nessa direção, há que se ressaltar a ousadia
da RECID ao propor, nos últimos anos, que essa dimensão seja compreendida
e apropriada, em toda sua complexidade, pelo conjunto dos(as) educadores(as),
das entidades âncoras, nacional e estaduais. Entender da gestão é colocar-se por
dentro do modo como se administra recursos públicos e a quem se destinam.
Esse destaque precisa ser feito, porque essa dimensão, tanto no poder público
quanto no privado, quase sempre é reservada à compreensão e competência de
poucos burocratas. A maioria das pessoas é submetida à execução de trabalhos
por longos anos da vida, sem nunca entender a forma de gestão administrativa
que assegura o trabalho e o uso dos recursos.
A Rede de Educação Cidadã, a cada passo de sua caminhada, vem se desafiando a alargar seu olhar para outras dimensões do aprendizado humano. É
comum nos espaços de governo, na escola formal, nas instituições públicas ou
privadas, a dimensão organizativa e de gestão estar totalmente divorciada da dimensão pedagógica e política. No entanto, a RECID imprime algo novo, desafiador para a realidade e formação humana de homens e mulheres que a integram.
Ela propõe construir pontes de superação das barreiras do preestabelecido e usual sistema das três dimensões.
Reconhecendo o fecundo debate e a abertura de políticas públicas no Governo Federal, com ênfase ao Marco de Referência da educação popular para as
políticas públicas, em 201480, e desejando que essa elaboração seja também útil
na elaboração, gestão e/ou avaliação de políticas públicas de participação social,
é salutar perguntarmos: o que a RECID construiu de experiência inovadora ao
80 Esse Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas reflete um novo momento na valorização dessas práticas
que acontecem dentro e fora do Governo Federal. Seu propósito é criar um conjunto de elementos que permita a identificação de práticas
de Educação Popular nos processos das políticas públicas, estimulando a construção de políticas emancipatórias. Para sua concretização,
coloca-se um desafio para todos os setores governamentais e da sociedade civil: torná-lo conhecido e assimilado entre todos os sujeitos e
agentes que promovem ações educativas em diferentes frentes e campos de atuação e em todas as políticas públicas (Marco de Referência
da Educação Popular para as Políticas Públicas. Brasília: Secretaria-Geral da Presidência da República, 2014, p. 6).
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conceber a relação intrínseca entre as três dimensões? O que ela propõe para
outras organizações de caráter popular? Os desafios e impasses apresentados nos
períodos anteriores foram superados neste período? A RECID não terá que se recriar no sentido de lutar por autonomia financeira e política? É possível assegurar
um trabalho popular dentro dos limites de um convênio de recursos, que se renova a cada tempo? A formação que realiza para a compreensão da complexidade
desse projeto de educação popular educa as pessoas nos princípios éticos do uso
correto/ético dos recursos públicos? Que contraponto faz às práticas autoritárias/hierarquizadas de gestão/organicidade? O que a faria recuar da experiência
construída coletivamente, registrada e sistematizada? Quais os germes vitais de
mudança que ela deixa nesse período e que poderão ser fortalecidos no futuro?
Esse trabalho que a RECID desenvolve com diferentes movimentos sociais
em todo o Brasil, multiplicado em ações formativas, quer mudar, ou tem força
para mudar até onde? Essa opção política permite distinguir o que efetivamente
projeta o futuro da RECID, e/ou que concessões não deverá fazer, e que podem
matá-la? Como evitar se tornar reféns da lógica constitutiva do Estado no caso
do pé dentro?
Acredita-se que esta reflexão extraída das práticas que comprovam a veracidade do que foi anunciado nos documentos, período 2011-2014, venha contribuir e/ou impactar o público-alvo das políticas públicas federais, no que se refere
ao atendimento dos direitos humanos da população brasileira, historicamente
despossuída desses direitos.
Contudo, há que se dizer ainda o seguinte: a leitura dos registros disponíveis para esta descrição insinua que a RECID não dorme à noite. Ela se constituiu um movimento de luta permanente, cujas práticas aqui e acolá ocupam os
educadores e educadoras, 24 horas do dia, seja com ações da RECID ou em seus
movimentos de origem e lutas populares. A qualquer tempo, em algum território,
há pessoas reunidas, construindo relatórios, vivenciando um momento de mística que os arranca do egoísmo, pensando um macrorregional, registrando uma
experiência, escrevendo uma carta pedagógica, ou lendo uma carta recebida. Seu
legado ficará pelos registros, pelas memórias, pela sistematização e divulgação de
práticas inovadoras de educação popular.
O desafio que se impõe hoje aos sujeitos da educação popular, de modo
particular aos(às) educadores(as) da RECID, é o da práxis: avançar na clareza
teórica e de projeto para poder dar um salto de qualidade na luta política e nas
práticas pedagógicas produzidas até aqui. É preciso, pois, ressignificar o nome
criado − Rede de Educação Cidadã − e constituir teórica e politicamente o conteúdo e a forma dessa nova bandeira. Esse desafio exige, de todos nós, um permanente retorno às questões de origem: o que é mesmo a educação popular e
OLHARES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA RECID – 2011/2014

243

CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA RODA QUE GIRA HÁ DOZE ANOS

quais são os seus fundamentos principais? A que ela se propõe no atual estágio
do capitalismo?
Portanto, o quadro atual potencializa e indica a urgência de continuidade
desse trabalho junto ao povo, pois há indícios de que a consciência dele, alcançada pelos processos de formação, foi elevada pela compreensão e conquista de
direitos humanos fundamentais. Certamente, não os teriam conquistado e chegado a esse estágio sem o trabalho e o esforço da RECID no sentido de democratizar todas as informações que dizem respeito ao uso correto e ético dos recursos
públicos destinados para esse fim.
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