
CARTA PEDAGOGICA DA RECID MARANHÃO

“A HISTÓRIA É UM PROFETA COM O OLHAR VOLTADO 
PARA TRÁS: PELO QUE FOI CONTRA O QUE FOI, 

ANUNCIA O QUE SERÁ”.

                     EDUARDO GALEANO

Queridos  educadores  e  educadoras  da  Rede  Educação 
Cidadã. É com o espirito aberto ao novo que se manifesta 
nas ruas,  mas com o pensamento voltado para entender 
este  momento  da  história  como  disse  Galeano  que  nos 
comunicamos.

 No Maranhão e acreditamos que assim como no Brasil, a 
limitação deste intervalo sem convenio, não nos fez parar, 
pois a nossa missão está para além do convênio. 

A  realidade  dura  e  cruel  de  nosso  estado  nos  moveu  a 
continuar na missão de organizar  atividades,  articulações 
com  outras  entidades,  assessoramentos  de  encontros, 
movimentação de rua e a organicidade de nossa rede. No 
nosso estado o ano de 2012 foi de busca de consolidação 
de nossos coletivos microrregionais,  buscamos neles criar 
cada  vez  mais  uma  RECID_MA,  viva  e  encarnada  no 
cotidiano  de  nossas  comunidades.  Iniciamos  2013  com 
esperanças renovadas para prosseguir a missão, retomando 
nossas atividades, construindo parcerias, planejando ações 
e mobilizações.



Conseguimos elaborar nossa avaliação e planejamento em 
09 e 10 de março de 2013 contemplando as microrregiões, 
definindo  desafios  e  prioridades,  buscando  cumprir  as 
metas  do  convenio,  mas  não  somente  isto,  sobretudo  a 
garantia de Diretos Humanos, que ao longo do tempo vem 
sendo tão violados ao ponto de tornar o Maranhão dentre 
os  estados  com  os  piores  índices  de  desenvolvimento 
humano do Brasil. 

Estivemos  presentes  nos  espaços  nacionais  da  Rede, 
participando do encontro da ampliada nacional, do encontro 
nacional  de  gestão  e  da  coordenação nordeste,  onde  foi 
feito  uma  memória  da  trajetória  dos  trabalhos  da  rede, 
avaliações  e  planejamentos  dos  estados,  além  de  nos 
motivar para a celebração dos 10 anos de Recid no Brasil.

Em meio a todo o processo de mobilização que o país vive e 
que apoiamos.  Reunidos dias  28 e 29 de junho de 2013 
avaliamos  o  processo  de  manifestações  que  tomaram  o 
Brasil  e  o  Maranhão  e  finalizamos  o  nosso  processo  de 
planejamento, realizando o 1º intermunicipal da RECID-MA 
em  2013.  Queremos  expressar  nosso  profundo 
compromisso  com  estas  lutas,  no  entanto  não  podemos 
perder de vista que nosso horizonte é o da construção de 
um  Projeto  Popular  para  o  Brasil.  Afinal  somos  uma 
organização social que preza pela educação popular, 
em toda sua radicalidade democrática, com toda sua 
complexidade dialética e com a sua dinâmica coletiva 
e  criativa.  Assim  é  preciso  viver  com  intensidade  este 
momento de mobilizações. Mas não perder de vista que é 
preciso definir as reais bandeiras de lutas que contribuam 
para  a  construção  do  Projeto  Popular  e  que  as 
reivindicações  das  ruas  não  sejam  transformadas  em 
simples reformas deste sistema.

Em  meio  a  tudo  isto.  Reunidos  nestes  dias,  retomamos 
nossas linhas de ação que são:



 Fortalecer  o  processo  de  formação  permanente  na 
construção  do  Projeto  Popular  para  o  Brasil,  como 
instrumento  de  contraposição  ao  modelo  de 
desenvolvimento atual; 

 Fortalecer  as  lutas  que  acumulem  para  o 
fortalecimento  das  ações  que  contribuem  para 
construção do projeto popular;

 Contribuir para o enfrentamento da corrupção politica;

 Desencadear  ações  promotoras  do  protagonismo  de 
mulheres e jovens.

E assim caminharmos mais firmes e conscientes das ações 
a desenvolver.

É com este sentimento que nos irmanamos a RECID do 
Brasil, para marcharmos com firmeza na construção de 
um Brasil novo com participação Popular e dignidade. 
As palavras de Ernesto Sábato para este momento nos 
parecem mais vivas do que nunca e é com elas que 
encerramos esta carta.

“somente os que forem capazes de encarnar a utopia 
serão aptos para o combate decisivo, o que pretende 

recuperar o quanto de humanidade já tivemos 
perdido”

          Ernesto Sábato

São Luís 29 de junho de 2013
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