
                                                                                                           
 

 

 

 

 
                                                                                                       

 
 João Pessoa-PB, 15 de setembro de 2011 

             
 
 
           Caríssimas e Caríssimos educadores da RECID do Brasil,  
  

 Firmes sem perder nosso dever de fomentar a transformação em meio à 

multiplicidade de homens e mulheres de várias faixas etárias, nós que fazemos a RECID 

na Paraíba, lamentavelmente deparamo-nos com uma realidade caracterizada por um 

paradoxo: por uma lado uma “riqueza” de experiências de caráter popular na perspectiva 

da transformação e protagonismo social, e por outro, o isolamento e a adesão de  atores 

e sujeitos de  experiências de lutas de  transformação social, para organismos de prisma 

governamental. 

 Este desafio vem sendo reforçado por uma política governamental caracterizada 

por um “socialismo” ditatorial  na qual  alguns  “militantes/assessores”   de instituições que 

defendem  as causas sociais, vem compondo equipes nas secretarias e em outras 

repartições do   aparelho  Estatal. Esse fator não seria questionável se no contexto atual, 

não corrêssemos o risco de ver toda a “riqueza” sócia transformadora, construída 

historicamente na Paraíba, ir de água abaixo, uma vez que estes “militantes/assessores” 

estão reforçando uma política centralizadora e não um socialismo na perspectiva do 

Poder Popular.  

 Mediante este “paradoxo”, que, somados e/ou relacionados a outros desafios - 

desmobilização social, coronelismo, paternalismo, autoritarismo, violência, nepotismo, 

corrupção, desvio de recurso público, implementação de grandes projetos 

desenvolvimentistas e outros - reiteramos a afirmação de um educador quando ao avaliar 

o instrumental de avaliação de organicidade dizia que a RECID na Paraíba “é um espaço 

de articulação, de unicidade, de tomada de decisões e de encaminhamentos das 

questões gerais”.  

 Assim, embriagados (as) por princípios da Rede de Educação Cidadã contidos nas 

entrelinhas desta fala, mesmo na contramão, podemos destacar que resultante de 

processos político-pedagógicos, tomamos enquanto estratégias de ação  dois eixos: Um, 



que é a implementação de um processo de formação estadual a partir do PNF na 

perspectiva do fortalecimento do trabalho de base e formação de lideranças, 

prioritariamente os segmentos de juventude e mulheres; E um segundo, que é o 

fortalecimento e ampliação da articulação com os movimentos sociais e entidades da 

sociedade civil organizada, na perspectiva do combate à miséria aprofundando, de forma 

crítica, o modelo de desenvolvimento em curso. Estes eixos estratégicos ainda estão 

começando a tomar formato, porque para nós o maior resultado consiste em termos feito 

uma leitura sincera de nossos processos, compreendendo que caminho devemos trilhar. 

 Contudo, o que mais tem sido problematizado em nossas instâncias - coordenação 

ampliada e executiva, GT pedagógico e nos Coletivos Microrregionais - é como estamos 

fortalecendo o trabalho de base, os processos formativos e os processos de articulação e 

ampliação  da Rede mediante uma conjuntura mais do que  paradoxo. 

 Encerramos esta carta afirmando que temos entendido, conforme Dom Hélder 

Câmara, de “que é preciso mudar muito pra ser sempre o mesmo”, ou seja, que é 

necessário pensar sempre em “estratégias” sem perder nossa intencionalidade política. 

                                                                                                         

 

                                                                                         Calorosamente, 

 

                                                                                 Rede de Educação Cidadã - Paraíba 

 


