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Gardênia Campos - Nossa Estrela 

Vive, em nossos corações e 

memória para sempre. Homenagem 

e reconhecimento pela  sua 

trajetória em vida, seu compromisso 

e dedicação com as lutas sociais, na 

EQUIP e na rede de educadores e 

educadoras do RN.

Essa gestão homenageia

Este é o primeiro informativo da 

EQUIP do ano de 2014. Ele passa a ser um 

instrumento de aproximação que rompa 

distâncias, ausências e permita o 

fortalecimento do elo que nos unifica.

A intenção é mais do que só socializar 

as ações realizadas para os associados/as, 

parceiros, redes, público envolvidos nas 

nossas iniciativas sejam formativas, 

investigativas e ou articuladoras/, 

mobilizadoras.

Ele se propõe a ser um espaço aberto 

que fale de nós, mas que também do 

Ações Realizadas

Henrique Cossart
Padre, Operário, Educador

Quarenta dias
(de Valéria Rezende)

c o n j u n t o  d e  a s s o c i a d o s / a s  e  

parceiros/as, do que fazemos, do que 

produzimos e esta certamente será a sua 

riqueza. 

Nessa edição apresentamos as 
atividades realizadas em 2013, as 
i n f o r m a ç õ e s  d o s  e s p a ç o s  d e  
representação da EQUIP, as ações das 
redes parceiras, dentro do que foi 
possível resgatar. 

Uma edição especial, experimentada 
de um fazer coletivo. Feita com a 
colaboração de membros da direção, da 
rede de educadores, de funcionário e 

funcionárias da EQUIP, entre os olhares de 
alguns(as) associados(as). Traz também 
homenagens e divulgação de experiências 
de pessoas que inspiram e que compõem 
a história de nossa organização.

Estamos esperançosos(as) em 
recebermos para as próximas edições,  
colaborações de cada um e cada uma. Vale 
notícias, poesias, textos, dicas de leituras, 
filmes, fatos e fotos. Vale a sua presença 
irrefutável de fazer a diferença.

O desejo é que deixe as nossas 
marcas fincadas no chão do Nordeste e se 
enraíze no Brasil.

Atividades Diversas

Parceria com a Rede de 
Educadores Populares do NE
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Atividades Diversas Parceria com a Rede de 
Educadores Populares do NE
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Dentro do Programa MERCOSUL SOCIAL E 
SOLIDÁRIO nos dias 21,22 e 23 de 
Novembro  de 2013, em Buenos Aires – 
Argentina.

Intercâmbio e debate com 
jovens Latino Americanos

Reunião sobre alternativas
de enfrentamento ao

extermínio de jovens com a
Secretaria Nacional de Juventude.

EQUIP - 1ª Oficina Interna de Gestão

EQUIP - 2ª Oficina Interna de Gestão

EQUIP e parceiros no Fórum Mundial
de Direitos Humanos

Reconhecido como um momento de 
RECICLAGEM foi um marco em 2013 
para a Rede de Educadores Populares do 
Nordeste. Contou com um público 
considerável, com muita disposição de 
avançar e visando o enfrentamento dos 
vieses limitadores com as questões 
diversas, ocorridas em uma articulação 
de educação popular de âmbito regional. 
Porém com foco revitalizador e neste 

sentido, foram realizados estudos, 
debates, apresentação de potenciali-
dades, avaliações. Como resultado o 
relatório final apresenta entre sua 
sistematização, a elaboração de 
recomendações para a prática político 
pedagógica; recomendações para a orga-
nização da Rede e em seus respectivos 
Núcleos e Encaminhamentos em relação 
à organização e funcionamento.

I Encontro Interregional: Atualização Metodológica em Educação Popular

Informações dos Núcleos

Maranhão
Na Assembléia da ASP em dezembro. 
Presentes os participantes da Reciclagem.  
R e t o m a n d o  a  d i s c u s s ã o  f o r a m  
incorporadas 4 atividades: O reencontro 
dos Educadores, Seminário Estadual; 
Seminário dos Jovens e o planejamento da 
ASP para 2014. Eurico, João Maria, Zezé, 
Mano, Juscelino, Dica 2 eTatiana .
Bahia
O nosso encontro será em janeiro para os "antigos" e os educadores/as atuantes do 
NEPSBA e também o Núcleo de Salvador que estamos rearticulando.  Cristina 
Moura
Rio Grande do Norte
Dia 14 dezembro o Núcleo RN, realizou 
encontro onde foram apresentadas 
reflexões sobre as vivências da Reciclagem 
2013. Dia 11 de Janeiro realizamos o 
planejamento para 2014.

CEAAL – Conselho de Educação de Adultos da América Latina.
ABONG – Associação Brasileira das Organizações não 
governamentais.
PAD – Processo de Articulaçao e Dialogo.
FNPP –   Fórum Nacional de Participação Popular.
Comitê de Juventude do CONDRAF – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Mercosul Social e Participativo. 
Mercosul Social e Solidário (Eixo juventude).



Interconselhos é uma espécie de fórum que reúne representações 
de organizações nacionais como a ABONG e os conselhos nacionais 
de políticas públicas. O Interconselhos visa proporcionar a 
sociedade, condições para o monitoramento e acompanhamento 
das políticas públicas federais. 

Oficina de Sistematização de experiências no mês de Outubro em 

Itamaracá–PE 
Para concluir os processos formativos realizados anteriormente 
com o publico de educadores populares e de juventudes voltados 
para os Territórios da Cidadania e para atender o cumprimento do 
convênio com a SDT - Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
/MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, a EQUIP realizou 
uma oficina de sistematização com cerca de 60 participantes. Dessa 
oficina se tirou encaminhamentos para a produção e sistematização 
da experiência e divulgação dos resultados. Foi constituída uma 
comissão de trabalho sob a responsabilidade de duas educadoras 
que fará a finalização do trabalho com prazo para entrega do 
produto para que possamos em 2014, encaminhar para a gráfica e 
socializar esse produto, fruto de mais uma experiência  de trabalho 
da EQUIP.

Avaliação Externa no mês de Outubro em Recife–PE
A EQUIP está vivenciando um processo de avaliação externa, 
desenvolvido pela MISEREOR. Esse processo foi pensado como 
forma de contribuir para os rumos da escola, não apenas restrito ao 
apoio da própria MISEREOR, mas, também para construção de um 
novo plano estratégico de longo prazo a ser debatido pelo conjunto 
de associados. 

Seminário Juventude Negra e o combate ao extermínio no mês de 

Novembro em Lauro de Freitas–BA
A EQUIP dentro do seu plano de trabalho para 2013 iniciou uma 
reflexão com redes e fóruns de movimentos de juventudes negras, 
no sentido de debater e intervir sobre a grave situação que vive a 
juventude negra e o alto índice de violência e mortalidade que 
atinge esse segmento. Esses índices de violência letal em especial no 
nordeste do Brasil e a resposta através do programa JUVENTUDE 
VIVA do governo federal pensando políticas publicas para juventude 
negra, tem exigido da EQUIP uma intervenção mais qualificada, no 
sentido de formar novas lideranças para o enfrentamento ao 
extermínio de jovens negros.

Assembléia de Associados e Associadas no mês de Junho em 

Itamaracá–PE
A assembléia da EQUIP realizada em 2013, além dos debates de 
conjuntura, elegeu a nova direção, que dará condução a escola para 
o próximo triênio, tendo como tarefa principal a sua 
sustentabilidade e o cumprimento de sua missão. A assembléia 
aconteceu concomitantemente com o EDUPOP.

Primeira Oficina de gestão: Pensando uma gestão uma Inovadora 

no mes de Agosto em Itamaracá–PE
A nova direção da Equip tem a tarefa de construir o novo plano de 
trabalho e a organicidade da instituição. Convidou uma assessoria 
específica para junto com a direção, funcionários e alguns 
associados, construir a nova gestão numa perspectiva 
compartilhada. Resolvendo e encaminhando as questões internas  
da instituição, bem como, ir construindo estratégicas de 
sustentabilidade para o cumprimento da missão institucional. Esta 
foi a primeira oficina de uma série de quatro que se realizarão até 
2014.

Intercambio de Educadores Populares dos Territórios da Cidadania 
– EDUPOP no mês de Junho em Itamaracá–PE
O  Intercambio de Educadores (chamado de EDUPOP), contou com a 
presença de mais de 150 pessoas de todo o nordeste articulados 
pela rede de Educadores Populares,  encerrando um ciclo de cursos 
de formação de novos educadores e celebrando a vida. 

Cumbre dos povos Ibero Americanos em preparação ao Cumbre 
dos chefes de estado Ibero Americanos no mês de Setembro no 
Panamá 
A EQUIP na sua estratégia de ocupar e fortalecer redes e fóruns 
nacionais participou de um encontro com organizações da 
sociedade civil na cidade do Panama na América Central, com 
representantes dos países de língua portuguesa e espanhola. 
Apenas o Brasil esteva presente através do educador Raimundo 
Caja, representando o único pais de língua portuguesa na América 
Latina e os demais eram de língua espanhola. O encontro serviu para 
discutir e apresentar propostas aos chefes de estado dos Países 
Ibero Americanos que vão se reunir em Janeiro de 2014. Os eixos 
centrais dos debates foram Democracia e Desenvolvimento no 
Continente Ibero Americano.

Participação no Interconselhos – Governo Federal no mês de 

Outubro em Brasília–DF
O Governo Federal tem feito esforços no sentido de exercitar a  
participação da sociedade civil na Gestão Publica Federal. O 

Ações Realizadas



Reciclagem de Educadores Populares no mês de Novembro em 

Olinda–PE
A Equip realizou em conjunto com a rede de educadores populares a 
sua reciclagem. Momento de aprofundamento do fazer formativo, 
atualizando o debate sobre a conjuntura e os desafios para os 
movimentos sociais e populares e a educação popular. Na 
oportunidade se apontou recomendações para o trabalho com a 
rede e para a rede, bem como a parceria na agenda de 2014 com a 
EQUIP.

Roda de Diálogos com a Juventude Negra do Recife no mês de 

Novembro em Recife–PE 
O Extermínio da juventude negra tem sido uma das grandes 
preocupações dos movimentos de negros e negras no Brasil e em 
especial no Nordeste; A  EQUIP dentro de sua programação do ano 
desenvolveu  alguns momentos de reflexão, alem de seminários, a 
roda de diálogos com os jovens é um momento também de 
aprendizagens e troca de experiências. Em parceria com uma 
organização juvenil na cidade do Recife a EQUIP participou da roda 
de dialogo com a presença de 15 jovens negros e negras da periferia 
e dos morros de Recife que na oportunidade traziam suas vivências 
no enfrentamento a violência que vive a juventude especialmente 
com o trato e relação com o aparato da segurança publica estatal 
responsável em muitas situações por mortes de jovens negros.

Lutas Juvenis e o combate ao Extermínio da Juventude Negra no 

Rio Grande do Norte no mês de Novembro em Natal–RN 
A EQUIP foi convidada para participar e ou fazer parceria com um 
conjunto de organizações e o mandato do parlamentar FERNANDO 
MINEIRO no estado do Rio Grande do Norte, para a partir da 
experiência vivida na Bahia e Pernambuco, levar suas experiências 
para aquele estado em um seminário estadual, fazendo também a 
reflexão sobre o extermínio da juventude negra, estava presente 
naquele seminário representantes do governo federal bem como 
profissionais/educadora a exemplo de Regina Novais que tem 
contribuído muito com o seu pensamento a respeito da juventude e 
em especial a juventude negra. No final deste seminário foi 
encaminhado a criação da REDE JUVENTUDE VIVA, rede esta que 
deve ser um caminho para a EQUIP fortalecer nos próximos anos no 
nordeste do Brasil em dialogo com outras redes e movimentos 
juvenis do nordeste do Brasil.

Intercambio e debate com jovens Latino Americanos dentro do 
Programa MERCOSUL SOCIAL E SOLIDARIO nos dias 21,22 e 23 de 

Novembro em Buenos Aires – Argentina
O CCFD é uma agencia que apoia a EQUIP na sua estratégia de 
oferecer formação nos princípios da Educação Popular. O trabalho 
com as juventudes tem sido uma prioridade para aquela agencia e 
neste sentido, tem convidado a EQUIP para trocar experiências com 
outras organizações que aquela agencia tem apoiado a exemplo do 
fórum social mundial que aconteceu na TUNISIA e que teve 
desdobramentos para contribuir com jovens do EGITO e também 
com jovens do MERCOSUL. Em novembro a Equip participou de um 
intercambio em Buenos Aires, com o tema Jovens Participação e 
Políticas Publicas desde o Sul. Aprendizagens deste tempo para a 
construção de direitos e integração sul/sul. Neste sentido a Equip se 
incorpora ao programa MERCOSUL social e solidário com 
intervenção e aprendizagens com as juventudes do nordeste do 
Brasil.

Participação nos fóruns e redes nacionais e internacionais (Todo o 
semestre)
A Equip tem ocupado espaços estratégicos em redes e fóruns 
nacionais, internacionais, alem das parcerias construídas nas suas 
ações. A participação na ABONG tem fortalecido a luta por um 
marco regulatório no acesso a recursos públicos, pelas osc, alem de 
outros temas como Democracia, Desenvolvimento e Direitos 
Humanos. A EQUIP ocupa um lugar na 
executiva desta associação através do seu 
educador Raimundo Caja. No CEAAL a 
EQUIP tem levado temas pertinentes ao 
seu fazer formativo no nordeste e tem 
trazido experiências de Educação Popular 
na América Latina, ocupa este espaço 
pela Equip a associada e educadora Nadia 
Rodrigues, no PAD - Processo de 
Articulaçao e Dialogo é um espaço aberto 
com agencias de cooperação do campo ecumênico europeu e suas 
contrapartes. No Brasil, ocupa este espaço pela EQUIP a diretora 
Maria Gerlane, e recentemente a EQUIP foi convidada a incorporar a 
articulação do Programa Mercosul Social e Solidário com sua 
experiência em JUVENTUDES ocupa este espaço a diretora 
Divaneide Basilio com apoio de David Barros.

PAD - PROCESSO DE 
ARTICULAÇÃO E 

DIALOGO É UM ESPAÇO 
ABERTO COM AGENCIAS 

DE COOPERAÇÃO DO 
CAMPO ECUMÊNICO 

EUROPEU E SUAS 
CONTRAPARTES.



Segunda Oficina de Gestão: construindo uma Gestão Inovadoura 

no mês de Dezembro em Itamaracá–PE
Como ultima atividade do ano o conselho diretor da EQUIP realizou 
a segunda oficina de construção do plano estratégico e de 
construção da gestão ora em curso. Nessa oficina se deu a avaliação 
externa e se avançou para a realização da próxima oficina que será 
em março de 2014 onde apontará para a construção do próximo 
plano.

Participação no Fórum  Mundial dos  Direitos Humanos no mês de 

Dezembro em Brasília–DF
Nesse ano o governo federal através da SDH - Secretaria dos Direitos 
Humanos, convoca o primeiro fórum mundial dos direitos humanos. 
Fórum esse, com viés mais governamental do que social, mas, que 
recebeu representantes de vários países do mundo, cerca de 5 mil 
participantes dos diversos segmentos da sociedade brasileira. A 
EQUIP esteve presente através da ABONG , debatendo em mesas e 
rodas de diálogos com outras redes a exemplo da AMB - Articulação 
de Mulheres Brasileiras, discutindo vários temas de interesse dos 
movimentos a exemplo do extermínio da juventude negra, da 
laicidade do estado, da violência sobre as mulheres e jovens e sobre 
a polemica em torno do criminalização do aborto em nosso país.

Ações em Parceria com os Núcleos da Rede de Educadores e 
Juventudes 
A EQUIP nesse semestre esteve apoiando varias atividades dos 
núcleos de educadores e jovens nos estados. Essas atividades 
recebem apoio financeiro da Equip mas são os núcleos das redes 
que executam e que têm acompanhamento à distância da EQUIP.

Reunião com organizações parceiras para a realização e construção do Seminário de Conjuntura em 20 de Janeiro – Sede da EQUIP 

Fórum Social Temático de 26 a 30 de Janeiro – Porto Alegre –RS 

Seminário Construindo uma nova gestão  (Planejamento Estratégico II Etapa) de 19 a 20 de Abril – Local a ser definido 

Intercambio de Juventude do MERCOSUL Maio – Ainda a ser definido dias e local 

Seminário Nacional  Juventudes Rurais de 24 a 27 de Abril – Local ainda a ser definido

Sistematização de Experiência – MDA/EQUIP – Prazo para entrega do produto Maio de 2014

Seminário Regional de Conjuntura de  5 a 7 de Junho – Local ainda a ser definido

Assembléia de Associados e Associadas da EQUIP de 7 e 08 de Junho – mesmo local onde acontecerá o seminário de conjuntura 

 AÇÕES FORMATIVAS PLANEJADAS PARA 2014 ( Janeiro a Junho )

Colabore! Os núcleos podem colaborar enviando material para ser divulgado no InFormAção 
através do e-mail da EQUIP.  equipe@equipe.org.br

1ª e 2ª Oficinas Internas de Gestão 

e Oficina de Comunicação

Oficinas de Gestão Avaliação e planejamento da Escola de 
Formação Quilombo dos Palmares-Equip,em agosto e dezembro 
de 2013, no  Orange Praia Hotel - Itamaracá-PE.

A Oficina de Comunicação foi pensada como parte da 
oficina interna de gestão, diante da necessidade do 
melhor uso das ferramentas para otimização da 
comunicação da Equip. Contou com a colaboração de 
Marivaldo e facilitação de Antonia, Alessandro e Gerlane. 
Foram discutidas questões sobre recursos do Facebook, 
do Skype, Proposicões de comunicação alternativa, 
exposição e diálogo sobre Moodle, reformulação do site e 
do blog e construção do InFormAção.



Henrique Cossart — Padre, Operário, Educador

Henrique Cossart – Padre, operário, educador, teve momentos marcantes do movimento sindical em Pernambuco e no Brasil. 

Nascido na França e hoje com 86 anos, Henrique Cossart ordenou-se padre em 1952, tendo sua história ligada aos padres 
operários franceses. Chegou ao Brasil em 1964 e atuou na luta dos trabalhadores e movimentos sindicais no Recife, nos últimos 
50 anos.
 
Trabalhava como operário metalúrgico. Deixou a batina em 1974 para se casar  com a ex-freira Margarida Serpa Cossart, 
conhecida como Peggy, que tinha sido superiora da ordem do Sagrado Coração, articulava o Jornal dos Bairros e atuava junto a D. 
Hélder Câmara, tendo falecido em  2001. O casal teve dois filhos, Arnaldo e Francisco.

É uma luta que nunca para!

Porque tem sempre coisas 

novas pra fazer 

e coisas novas pra superar.

E pra mim, a formação é justamente 

acreditar que tudo isto é possível,

e saber que é difícil, e saber que 

só se faz em conjunto,  e saber que 

tem gente que vai aproveitar amanhã.

Henrique Cossart

A vida de um homem é um colar de 

contas, ano a ano;

A vida de um pais se conta em colares 

de décadas e séculos.

Os ricos da história não cabem 

nos quadrantes do relogio

Nem podem ser guardados no cofre 

ou no casaco de ninguém.

Mas, sem as horas e os 

minutos militantes, retarda-se a história

também movida a sonhos 

bem guardados.

Do livro “Os colares e as contas – Poemas políticos” 
de Marcelo Mário de Melo.

Extraído do vídeo sobre a 
trajetória de Henrique Cossart  

Quarenta dias é “um caderno de desabafos. Não é nada “intimista”, embora brote 
do íntimo da personagem”, como descreve a própria autora Valéria Rezende. A 
protagonista é uma mulher comum, nada encucada, que tem a sua vida virada de 
ponta–cabeça por acontecimentos inesperados. “E é escrevendo que ela tenta 
entender o que aconteceu, por fora e por dentro dela.”

“O texto foi escrito de maneira cuidadosamente descuidada. “Inventei” a história, 
que não tem nada de autobiográfico, e fui para Porto Alegre “testá-la”, fazendo em 
parte o que a personagem faria. Escrevi tudo depois que voltei pra casa”, conta 
Maria Valeria. ” Não copiei caderninho de anotações, escrevi a partir do que 
absorvi da experiência e não só dos 15 dias na capital do Rio Grande do Sul, mas da 
vida ao meu redor… ”

Quarenta dias   

Não pergunte por que lhe escrevo. Escrevo porque as palavras estão aí, 
como a cidade, a noite, a chuva, o rio, diante de mim, dentro de mim, 
uma torrente de palavras que não me cumprem.

Marília Arnaud

Quarenta dias (de Valéria Rezende) será lançado pela Alfaguara em 2014
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