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Introdução

Fundada em julho de 1988 e localizada no bairro da 
Boa Vista, Recife - PE, a Escola de Formação 
Quilombo dos Palmares (EQUIP) é fruto do 
amadurecimento e da organização dos movimentos 
sindical e popular do Nordeste, durante as décadas de 
1970 e 1980. Sua história está entrelaçada com as 
histórias de luta e resistência de lideranças sindicais e 
populares nordestinas [1].

Trata-se de uma organização não-governamental, 
financiada por instituições nacionais, mas, 
principalmente internacionais, que investe em ações 
formativas e no intercâmbio e sistematização de 
experiências educativas não-formais. Tem como 
proposta disseminar a educação popular, dando ênfase 
à capacitação metodológica de movimentos e 
organizações populares. Sua formação tem a 
preocupação de incorporar todas as dimensões da vida. 
Além disso, procura potencializar o gosto e o respeito 
pela igualdade, liberdade e solidariedade nas relações 
de gênero, etnia e entre gerações [2].

Neste trabalho objetivou-se divulgar à sociedade a 
Escola de Formação Quilombo dos Palmares.

Material e métodos

a) Definição do local de estudo:

Através da aula de estrutura do ensino e gestão, 
ministrada aos alunos do terceiro período do curso de 
Licenciatura Agrícola/UFRPE, foram definidos sete 
locais a serem pesquisados e avaliados, tanto para
Semana de Culminância, promovida semestralmente 
pela coordenação do curso, quanto para complementar 
as demais matérias das disciplinas do período: didática 
e estrutura do ensino agrícola.

b) Formação dos grupos:

Os grupos, responsáveis pela pesquisa de cada local,
foram divididos por aptidão dos membros. Cada um era
composto por cinco integrantes, em média.

c) Escolha da instituição pelo grupo:

Depois de definidos os grupos para o 
desenvolvimento do trabalho, cada um optou pelo local 
através da preferência dos componentes, através de 
votação. 

d) Definição dos itens pesquisados:

Através do levantamento das referências optou-se 
pelos seguintes tópicos: missão, equipe de 
colaboradores, tipo de educação e gestão 
implementados, execução dos programas de formação, 
trabalhos desenvolvidos, objetivos, linhas de ação, 
programas instituídos e apoios financeiros.

Resultados

Através da pesquisa constatou-se que a missão da 
EQUIP é contribuir para a construção de 
conhecimentos a respeito da realidade e das 
transformações na Região Nordeste do Brasil e para 
consolidação de sujeitos sociais populares capacitados 
na  implementação de processos de Educação Popular,  
não formal, fortalecendo a cidadania, as disputas 
alternativas ao modelo de desenvolvimento 
concentrador de riquezas, renda e poder avançando no 
caminho de uma proposta democrática e popular para o 
Brasil. 

Hoje, as ações da Escola são impulsionadas pela 
participação dos seus associados e associadas, ou 
colaboradores, que no momento somam 52 pessoas, 
distribuídas pelos nove estados do Nordeste brasileiro. 
Todas elas têm vínculo com os movimentos sociais. 
Dentre esses associados, onze são responsáveis pela 
gestão da EQUIP, considerada democrática, eleitos em 
Assembléia Geral. O trabalho é voluntário e essas 



pessoas se distribuem em dois conselhos: Diretor e 
Fiscal.

Os programas de formação são elaborados e 
executados por uma equipe de educadores (as). Três 
grandes vertentes norteiam o trabalho formativo da 
EQUIP: a formação metodológica em educação 
popular, a formação para cidadania e participação 
popular nas políticas públicas e a formação cidadã para 
jovens.

Uma coordenação colegiada composta por três 
educadores direciona o andamento dos trabalhos, 
enquanto que uma equipe de profissionais da área 
administrativa dá o suporte necessário para a execução 
do plano formativo da entidade.

 O trabalho desenvolvido no local é bastante variado, 
pois investem a favor dos programas de formação e 
auto-formação. Priorizam a qualificação política e 
metodológica de educadores e educadoras, lideranças e 
jovens vinculados aos movimentos sociais, populares, 
urbanos e rurais. Realizam, também, cooperação em 
atividades formativas com outras Organizações Não-
Governamentais (ONGs) e militantes de setores 
comprometidos das Igrejas. Além disso, atuam através 
de diferentes modalidades formativas: cursos, 
intercâmbios, campanhas, festivais, seminários, 
oficinas, acompanhamento e avaliação de experiências 
formativas. Produzem, ainda, estudos, 
pesquisas/sistematizações e publicações de materiais 
educativos.

Tanto esforço é necessário para alcançarem variados 
objetivos: desenvolver atividades de educação popular 
garantindo o efeito multiplicador  que  constrói e anima 
redes e articulações nas suas práticas sociais; 
promover  e  divulgar estudos, pesquisas  e
intercâmbio em educação popular, formas populares de 
associativismo, produção alternativas, transformações
culturais e  estruturais  da  região Nordeste; contribuir 
para a construção de relações democráticas de gênero, 
etnia e gerações; defender a preservação e a 
conservação do meio ambiente e promover o 
desenvolvimento sustentável; promover processos de 
qualificação profissional que responda as demandas 
dos sujeitos; e, por fim, desenvolver ações  conjuntas
com os  Movimentos  Sociais Populares  na  promoção 
de direitos estabelecidos e construção de novos 
direitos.

Voltando-se à linha de ação temos: a formação 
político-metodológica para o exercício da cidadania 
ativa e qualificada dos movimentos sociais populares; 
tendo através de estratégias de pressão e mobilização, 
como pela intervenção em conselhos de gestão e de 
orçamento participativo; o estudo atualizado da 
realidade local – regional, integrando experiências e 
articulações locais, regionais e nacionais, levando em 
conta as mudanças no mundo do trabalho e o resgate 
histórico das lutas sociais e seus significados para 
organizações populares; e a consolidação das redes e a 
descentralização das atividades de formação, 
considerando necessidades estaduais e priorizando a 
ação formativa dos movimentos sociais populares e da 
juventude.

A ONG apresenta três programas instituídos: o 
desenvolvimento regional e redes sócias, juventude, 
cidadania e cultura, e gestão e desenvolvimento 
institucional. 

O desenvolvimento regional e redes sociais 
compreendem as ações da EQUIP no tocante às 
temáticas relacionadas ao desenvolvimento regional do 
Nordeste, articuladas com as ações das diversas redes 
sociais que atuam em parceria com a instituição. 
Incorpora as ações no campo da formação e 
capacitação de atores sociais, preferencialmente 
atuando em redes, de sistematização de conhecimentos 
e de experiências de desenvolvimento local, além de 
formação, capacitação e comunicação na perspectiva 
da Educação Popular como estratégia de intervenção 
social. 

Frente à juventude, cidadania e cultura, há a 
articulação de ações desenvolvidas pela EQUIP 
abordando as questões das juventudes nordestinas, 
sobretudo das classes populares. Os conteúdos 
envolvem três dimensões complementares: identidade e 
condição juvenil; organizações juvenis, suas 
mobilizações e mecanismos de comunicação; 
intervenção nas políticas públicas. 

Por fim, a gestão e o desenvolvimento institucional 
constituem-se de um conjunto de ações estruturantes 
para a viabilização do Plano Estratégico, a superação 
da dicotomia entre ações-fim e ações-meio, 
aprimoramento dos instrumentos de PMAS –
Planejamento Monitoramento Avaliação 
Sistematização e mecanismos de gestão interna, 
visando a sustentabilidade política e financeira do 
trabalho desenvolvido pela EQUIP.

A escola apresenta alguns apoios financeiros e 
parceiros. Ela é conveniada com algumas instituições 
brasileiras e estrangeiras responsáveis pela sua 
manutenção, promoção de cursos à distância e de 
alguns festivais, incluindo os da juventude. Também 
adquire capital pela venda de matérias como livros, 
revistas, cartilhas e cadernos.

Discussão 

De acordo com os achados, na Escola de Formação
Quilombo dos Palmares é realizada a educação 
popular, cujo foco é a cidadania dos excluídos. Esse 
resultado corrobora com as informações trazidas por 
Barbosa [3] quando a mesma enfoca que este tipo de 
educação busca a conscientização política do povo, 
principalmente os componentes das classes menos 
favorecidas, e sua emancipação social, cultural e 
política.

Quanto ao tipo de educação não formal, os 
resultados estão de acordo com os de Gohn [4], pois a 
mesma o descreve como um processo com várias 
dimensões tais como a aprendizagem política dos 
direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a 
capacitação dos indivíduos por meio de aprendizagem 
de habilidades e/ou desenvolvimento de 
potencialidades; a aprendizagem ou o exercício de 
práticas que capacitem os indivíduos a se organizarem 



com objetivos comunitários, voltados para a solução de 
problemas coletivos do cotidiano; a aprendizagem de 
conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma 
leitura do mundo do ponto de vista da compreensão do 
que se passa ao seu redor e, por fim, a educação através 
da mídia eletrônica.

Já a gestão, considerada democrática na escola em 
questão, é caracterizada pela participação coletiva, 
representada pelos conselheiros de cada setor, eleitos 
através de votação, cuja função é de representar cada 
força da instituição. De certa forma, é o que estabelece 
os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e 22 do Plano Nacional de Educação (PNE)
os quais indicam que os sistemas de ensino definirão as 
normas da gestão. Sendo a gestão democrática devem 
ser seguidos os princípios da participação das 
comunidades escolares e locais em conselhos escolares
[5]. 

A educação popular é ratificada pelos colaboradores 
do EQUIP, quando foram estabelecidos os programas 
de formação do projeto, os quais são voltados à 
cidadania dos participantes. Muitos destes programas 
são implementados em instituições e escolas de 
formação a fim de obterem o desenvolvimento crítico 
dos atores envolvidos [6].

Conclusão

Pode-se concluir que este trabalho é relevante para a 
divulgação da Escola Quilombo dos Palmares, uma vez 
que traz informações importantes sobre a mesma para a 
sociedade.
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