
 
 

CARTA PROGRAMA DA CHAPA SÓ A LUTA MUDA A VIDA 
 
A chapa Só a luta muda a vida foi articulada em um momento extremamente crítico da 
história recente do país, quando somos expectadores de ameaças aos avanços sociais 
conquistados nos últimos anos e da ruptura do Estado de Direito. Por isso, a 
preocupação primordial que temos, enquanto historiadores e professores de História, é 
fazer com que a ANPUH-RN participe ativamente das discussões e debates a respeito da 
conjuntura política atual, se posicionando a favor da democracia e da legalidade 
constitucional, dos direitos humanos e por uma educação pública de qualidade. 
Enquanto representantes da Associação Regional de História do RN propomos trabalhar 
no sentido de valorizar o profissional de História tanto no campo da pesquisa quanto no 
da educação. Intencionamos continuar com a publicação de pesquisas científicas 
desenvolvidas no Rio Grande do Norte por meio da coleção ANPUH-RN, com o objetivo 
de divulgar a produção historiográfica norte-rio-grandense e estimular a pesquisa sobre 
a história do RN, defender o patrimônio histórico estadual junto aos órgãos competentes 
e a preservação e conservação de nossas fontes e documentos. Pretendemos também 
intensificar a aproximação com os professores da Educação Básica, para que se sintam 
representados pela associação e respaldados na sua importante função na formação de 
futuros cidadãos. Outro papel importante da ANPUH-RN é promover a interiorização, 
aspecto relevante para o desenvolvimento estadual, levando o debate científico, a 
difusão da ciência e do saber às várias localidades do estado e incorporando 
contribuições e sugestões que sejam enriquecedoras ao nosso projeto. Acreditamos que 
o debate de ideias, a divulgação das pesquisas científicas na área de História e a defesa 
de uma educação pública de qualidade são os catalisadores principais para uma 
associação de História, sobretudo na delicada circunstância atual marcada pelo 
retrocesso nas conquistas no campo social e nos direitos básicos do cidadão, assim como 
pela ascensão do obscurantismo. Só a luta muda a vida. 
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