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“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o 

debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de 

ser uma farsa”. (Paulo Freire) 

 

 

 

 
É preciso ousar, aprender a ousar , para dizer NÃO a 

burocratização da mente a que nos expomos diariamente". "É 

preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. 

Não deixe que o “medo do difícil paralise você”. 

"Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção".(Paulo 

Freie). 

 

 

 

Cuiabá 02 de maio de 2013 

 

  

Companheiros e companheiras.  

 

 

Com muito prazer podemos dizer que, surpreende as descobertas de pequenos 

sinais de libertação, onde passam de uma visão de mundo “que não sei ler, não sei falar “ 

a uma visão de mundo e mudança de comportamento “Eu agora posso falar, manifestar o 

que penso, sinto-me acolhida” experiências que alimentam a paixão pela educação 

popular.  

Assim ao escrever esta carta com esperança podemos compartilhar a trajetória dos 

e das educadoras liberadas e voluntários/as, também com suas dificuldades, mas acima 

de tudo com sua crença-ativa no Poder Popular, na possibilidade do protagonismo, do 

empoderamento do cidadão e cidadã, que vê nas lutas, nos processos pedagógicos,  a 

motivação para estarem nas praças, nas Brs, nos espaços de estudos e formação nos 

diversos grupos que a Recid MT caminha junto, numa dimensão de construção coletiva 

que é um desafio constante.  Sabemos que em nosso processo de construção do 

socialismo ambos são de extrema importância, pois toda pratica sem teoria é ativismo, 

toda burocracia sem pratica e teorismo barato. Para ser um lutador pela liberdade dos 

trabalhadores/as é necessário ambos os passos. 

Ao escrevermos esta carta, demos a ela a intencionalidade de ser uma breve 

sistematização de nosso processo de avaliação da caminhada 2012 e planejamento do 

trabalho de formação da Recid MT para 2013 – 2014.  

 Entendemos que avaliar é um processo e não ponto de partida, assim a Recid MT 

vem fazendo este processo de avaliação, algumas etapas dedicadas a este olhar foram: 

dois encontros vivenciados no fim do ano 2012 nos coletivos de educadores/as 

liberados/as e voluntários/as nos 07 núcleos organizados. (Juina, Campo, Cuiabá, Várzea 

Grande, Indígenas, Cáceres e Cirandas da Educação Popular). Três encontros ampliados 

de educadores em nível estadual em novembro 2012 e fevereiro, abril 2013. Isto com a 

finalidade de este processo de planejamento ser participativo. 

O processo trouxe na memória da caminhada 2012, - articulações, reuniões, 

participação nas lutas, oficinas, intermunicipais, as tantas pessoas que estiveram conosco, 

crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, camponeses, indígenas, professor@s, 
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acadêmic@s da UFMT, UNIVAG,UNIC, sem esquecer as parcerias.  

Rememoramos significativamente experiências de vida, aprendizados, desafios, 

limites, tanto na equipe de educadores/as liberados/as, nos aspectos de gestão 

compartilhada, processo de formação de base, comunicação, internamente e junto a 

grupos, famílias, lideranças, profissionais, pessoas que sonham, mantém esperança, rumo 

á utopia possível do Projeto Popular para o Brasil e Latino America.  

Consequentemente o olhar de nossas ações políticos pedagógicas em dialogo com 

Objetivos do PNF, O Novo Projeto SDH/CAMP, nos lançou a estudar o PPB. E a 

aprofundamos as linhas – desafios.  

Entendemos que um dos pontos consideráveis no ano de 2012 para RECID MT, foi 

a continuidade e fortalecimento do processo com juventudes, onde realizamos diversas 

oficinas com este público bem como o 3º intermunicipal. “Nós jovens apostamos em uma 

vida digna e lutamos por isso, acreditamos na construção de um Projeto Popular para o 

Brasil, isso faz nos reunirmos em nossos grupos e nas atividades propostas pela RECID-

MT, no intuito de debater e  propor o novo”.  

Voltamos nosso olhar também para os 10 anos de caminhada da Recid, re - 

organizando, re - planejando o nosso projeto Recid MT, marcado pelas constantes 

mudanças e adaptações as datas, do processo pré- seleção, seleção, contratação de 

educadoras, e processo de contratação das entidades estaduais. Que por certo 

elaboramos o planejamento estadual mesmo sem termos resultados finais destes 

processos. 

Finalmente vai o planejamento estadual (Nos 4 eixos) síntese, avaliação sintetizada, 

e propostas dos 10 anos da Recid MT. 

Com o grito que ecoa da dor do oprimido e ao mesmo tempo da esperança ousamos 

dizer, Juventude – Povo que ousa sonhar....constrói um poder popular. 

 

Abraços socialistas, seguimos na certeza da boa semente que plantamos. 

 

Equipe da Recid - Mato Grosso. 


