
Relatório do Encontro dos Projetos Parceiros do Aktionskreis, Crato- 
CE - Projeto Verde Vida 

 

Iniciamos o encontro com uma oração pela a irmã Maria das Graças, do Centro 
Educacional Profissionalizante (FLAU), na qual cada participante dizia o que a Bíblia 
representa para você e sua vida, cada um socializou seu pensamento, seguindo da leitura 
de um a passagem bíblica, cada um de nós nos apresentamos dizendo o nome, cidade e 
projeto de onde veio. Dando continuidade foi- se lido o cronograma do encontro onde 
foi discutido o que iria acontecer durante o encontro e ajustando os acontecimentos. 

Palestra do prof. Rovilson José  

Primeiramente falou sobre a forma que entendemos a palavra “poder” e como estamos 
repassando a ideia de poder para as futuras gerações, e a forma que esse movimento é 
julgado, a ideia de justiça, dentro da discussão foram mostrando os recentes 
acontecimentos da humanidade, os problemas da população diante da política, da 
educação e da sociedade. As questões sobre as crises mundiais, os investimentos do 
governo brasileiro onde da ênfase ao crescimento industrial e esquece o investimento na 
população que sofre com a falta de hospitais que não doa estrutura para receber 
pacientes que sofrem com a péssima situação da saúde brasileira, esquece que existem 
crianças que não tem acesso a educação de qualidade fazendo com que entre para a 
marginalidade, pois crianças que não tem estudo são convidadas a conhecer um mundo 
obscuro e sem futuro. 

Existe um mecanismo que se acirram e que faz com que os recursos enviados para o 
investimento na população sejam desviados e aconteçam de forma errada.  Segundo ele 
nós estamos em um país onde a maioria da população é obrigada a votar sob pena de 
perder emprego e a maioria deles tem essa consciência, mas já está alienada a viver 
dessa forma. 

Qual a contribuição para se pensar as conjunturas nacional e regional atual. 

O trabalho é algo que me constitui como humano; quem trabalha faz para sobreviver, 
mas hoje em dia nessa conjuntura não ajuda a construir como pessoa, pois o trabalho 
não está constituindo seu papel que é de fazer feliz, mas faz o trabalhador sentir-se 
deprimido. 

Sistema irracional 

È da essência do capitalismo que tantos os bens como o trabalho sejam geralmente 
comprados. Vivenciados no mercado. Reconhecemos nossa obrigação moral de nos 
dedicarmos à luta contra esse sistema. 

 



Neutralidade científica 

São premiados (os cientistas) por propagar e manter a ideia de uma ciência 
politicamente neutra e socialmente progressista, por  aceitar e difundir a ideologia de 
elite e de competição por ajudar, assim a classe dominante a mascarar os mecanismos 
de exploração e opressão sobre as quais está fundada essa sociedade. 

Desigualdades frente às escolas e a cultura 

O sistema escolar elevado a dar sua sansão as desigualdades iniciais diante da cultura, 
pois tratam todos os educando por mais desiguais que sejam eles de fatos como iguais 
em direitos e deveres. 

Políticas – Prática do bem comum 

Coerência entre o que pensamos na nossa pratica e a nossa ação, (no sentido de não 
replicar dentro dos projetos a mesma incoerência do poder público)  

O tempo e a depressão. 

Nós estamos com dificuldade de sermos humanos. 

Nós não estamos com dificuldade de sermos humanos, mas sim de despertar estratégias 
para contribuir na promoção de Valores de Vida que de fato, resgatam a crença e a fé, 
de que é possível efetivar cidadania numa região onde a violação de Direitos Humanos 
básicos, a desigualdade social, a exclusão social, a desestruturação familiar de muitos 
lares, o narcotráfico, a falta de lazer e de oportunidade, ainda fazem parte do dia a dia 
do nordestino. 

O príncipe eletrônico (a mídia) 

Agora é o príncipe eletrônico que detém a faculdade e sanidade da população. 

A esquerda diante da crise capitalista. 

Não são só os funcionários de estados, como em certos sentidos do serviço público, 
agora são organicamente associados ao capital financeiro e industrial. 

A transposição do rio São Francisco se tornou um grande atoleiro. A transnordestina 
está consumindo uma grande quantidade de dinheiro, está voltada para o crescimento do 
capital. 

As Multinacionais conhecem mais o nosso país que nós, elas tem o interesse na 
qualificação de alguns profissionais brasileiros, como exemplo foi citado os botânicos, 
pois isso faz parte dos tentáculos do capital, ele conhece a fundo os nossos recursos, nós 
precisamos ter conhecimento acerca de nosso país dos recursos e até mesmo 
conhecimento histórico (ex: ditadura militar e a reforma agrária). 

 



O consumismo é bastante crescente, as pessoas criam necessidades, (bens de consumo), 
o sistema capitalista não distribui riquezas, não permite distribuição de renda. 

A era digital 

O capitalismo cria necessidades com os avanços tecnológicos. (Sociedade de bens de 
consumo). Há um grande crescimento da tecnologia (modernização dos aparelhos 
eletrônicos), faz- se necessário usar os bens de consumo a nosso favor. 

Informes da ultima reunião em Salvador 

O encontro começou com o tema como se articular em rede, onde foi discutido o 
assunto e distribuído funções para as instituições participantes. Logo após foi feito a 
apresentação da trajetória da instituição cidade da criança e como a mesma se 
desenvolve, logo após ocorreu um passeio histórico em Salvador. Dando sequencia ao 
encontro, foi falado sobre a estruturação da rede e da formação do trabalho em grupo:  

Conjuntura; Bem viver (expressão indígena baseados em valores não 
capitalista);Sociedade civil organizada; Captação de recursos – formação, comunicação 
e tecnologia interna e externa (sistematizar experiência);Elaboração do projeto de rede; 
Equipe para elaborar o projeto; Entidade proponente (cidade da criança);Coordenação 
provisória para esse projeto; Comunicação: grupo de e-mail; Articulação dos projetos 
que não estavam presentes; Reuniões de três em três meses; Duas pessoas por projeto 
(variar de acordo com a problemática);Um fixo e (de acordo com a problemática) 

Apresentação do plano de formação que será encaminhado ao Kindemissionswerk 

No decorrer das discussões Maria mostrou um esquema de projeto o qual ela faz uso em 
sua instituição, o mesmo revelou clareza de objetivos e intencionalidades, onde eram 
levantadas todas as problemáticas suas causas e consequências e eleito o foco principal 
das problemáticas, onde em outro esquema o foco principal da problemática se torna o 
objetivo geral do projeto. Nesse esquema, a metodologia era simples, mas que mostrava 
um quadro produtivo, revertendo o quadro de problemático para produtivo, uma matriz 
lógica de um projeto. 

Encontro Verde Vida 

Dando continuidade ao encontro no Verde Vida, foi lido o email de Hudo onde ele 
colocou alguns pontos sobre a criação da rede e logo em seguida foram levantadas as 
seguintes questões: 

Criação da rede (discutir como vai ser a criação da rede); 

Rede como uma nova instituição; 

Refletir sobre a rede, desenvolvendo um plano pedagógico, corpo, capacitação, criação 
do blog; 

Produzir texto p/ publicar; 



Instituição guarda chuva: intuito de representar todo o Nordeste. (integração de todo os 
projetos); 

Instituição leve – Comunicação – manter a essência. 

Função: resgatar as raízes 

Rede como meio de capacitação e formação, inscrições em alguns editais faz-se 
necessário está inserido em uma rede.  

Diversidades de ações. 

Reforçou-se que a criação de uma instituição jurídica só seria criada após o 
entendimento das ações, pois deve- se ter um amadurecimento acerca do referido.   

 

ENCAMINHAMENTOS: 

• Ficou decidido que o projeto de rede será enviado para aprovação dia 21 de 
agosto de 2012 e que a data para o próximo encontro será dias 15, 16 e 17 de 
novembro (quinta, sexta e sábado) e acontecerá em Campo Formoso na Bahia. 

• Levar as discussões para cada Projeto; 
• Colocar assessoria de comunicação dentro do Projeto de Formação; 
• Criar a linha do tempo (prazo) para criação do Ente Jurídico da Rede; 
• Trazer no próximo encontro elencados os problemas institucionais e os 

problemas relacionadas às demandas do público que cada instituição trabalha; 
• No próximo encontro definir calendário de encontros para 2013. 

 

AVALIAÇÃO 

Estrutura e local: 

A grande maioria dos participantes avaliou de forma positiva o encontro e agradeceu a 
toda a equipe do Verde Vida pela acolhida e atenção que lhes foram voltadas. 

Assessoria e conteúdo: 

Resaltaram o cuidado ao expor os conteúdos, pois não faz parte de todos como a 
política... Para evitar algumas percas. 

...Linguagem simples utilizada pelo professor facilitando o entendimento e a interação, 
como o professor e integrante desse encontro o fez para conseguir transmitir o conteúdo 
a todos.    

Cientificamente é comprovado que o acumulo de informação pode chegar até os 45 
minutos iniciais, depois o cérebro não fica apto para armazenar informações, são dados 



que devem ser levados em consideração.  Por outro lado seria importante antes de cada 
encontro que os participantes recebam material informativo sobre o tema, para que 
possam entender melhor todo o rico conteúdo que foi expresso pelo Prof. Rovilson José. 

 ...A análise de conjuntura é complicada de entender, por fazer-se necessário um 
conhecimento prévio. Simplicidade de repassar conteúdos é fundamental.  

 

Abraços, 

Até Campo Formoso ... 

 

  

 

  

 

 


