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 1. Territórios e resistências nos Fóruns 

 

 Foram realizados vários fóruns sobre o 

tema “Educação cidadã e cidade educadora”. O 

maior de todos foi em São Paulo, em 2004, com 

106 mil participantes. 

 O FME consegui colocar o tema da 

cidade na educação, pensando a educação para 

além da sala de aula, pensando a educação no 

contexto dos novos espaços metropolitanos, das 

periferias. Mostrou que a cidade, por suas 

práticas culturais, é também educadora. E a 

escola, sobretudo quando ela é de “tempo 

integral” e pratica a integralidade como princípio educativo, passa a integrar no seu 

currículo a cidade. Passa a construir uma pedagogia da cidade.  

 

 Não opor cidade/campo ou escola/cidade: unir as lutas do campo com as lutas das 

cidades (rurbanos, meu pai). A cidade como território ampliada da escola promovida 

pelas experiências de Educação Integral. 

 

 É no território da cidade que construímos nossas identidades e subjetividades. O 

território das cidades é também o território da diversidade, de múltiplos discursos. Nesse 

contexto a escola tem um papel importante: analisar criticamente esses discursos, ensinar a 

pensar, saber distinguir o que é passageiro do que é permanente. A escola não ode viver do 

imediatismo da notícia “ao vivo”, do presentismo.  

 

 A escola e a mídia têm funções bem diferentes: a escola se ocupa do que 

“clássico”, da tradição, do que é duradouro e a mídia tem se ocupado mais do que factual, 

presente, passageiro, quando não do fútil, do lixo. 

 

 2. “Territórios” e “periferias”. 
 

 Fazem parte das regiões metropolitanas aquelas cidades mais próximas de grandes 

metrópoles. Normalmente, falamos de metrópole para nos referir a uma estrutura urbana 

configurada por um centro e uma periferia. Nos países subdesenvolvidos, a periferia faz 

parte essencial do desenvolvimento urbano de uma metrópole. No Brasil, o conceito de 



 
 

periferia está no centro da questão urbana e de segregação sócio-espacial. Por meio desse 

conceito podemos operar uma leitura crítica das contradições da sociedade brasileira, de 

deterioração do ambiente urbano e da qualidade de vida de seus habitantes. 

 

 Quando se pensa em “periferias urbanas” vem logo a mente loteamentos 

distantes do centro, áreas irregulares e ilegais, onde vivem as pessoas de menor renda, 

sem as condições básicas de urbanidade. É isso mesmo, quem está na periferia (um 

conceito forjado nos anos 1980 a partir de uma leitura da cidade). A marca da periferia é a 

precaridade de políticas públicas: falta água, esgoto, asfalto, transporte... nada a ver com 

os condomínios de luxo que também, por outras razões, estão nos arredores das grandes 

metrópoles, para fugir de seus transtornos.  

 Hoje as periferias se situam também nas proximidades das áreas nobres das 

grandes cidades. Há lugares em que o poder público não chega como se eles não fizessem 

parte da cidade. Sem a presença do estado cresce a violência e o tráfico de drogas. São 

terras sem dono. E quando o estado não está presente, como não há vazio de poder, 

alguém toma o controle (o tráfico).  

 Para integrar as periferias das grandes metrópoles seria necessário romper com o 

modelo de desenvolvimento econômico que produz a exclusão e afasta para longe os 

mais empobrecidos. Sem salário, com o preço que está o favor da terra urbana, para onde 

vai o trabalhador que não consegue custear sua moradia e nem pagar aluguel? Isso 

representa certa de 60% da nossa população. 

 

 3. Espaço e território 
 

“...o sentido da palavra territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo 

que nos pertence […] como sinônimo de área de vivência” (Milton 

SANTOS, 2001:19) .  

 

 Território e vulnerabilidade social - O Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) fez um estudo, realizado entre 2009 e 

2010, que analisou dados das 61 escolas públicas da subprefeitura de São Miguel 

Paulista, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Com o objetivo de analisar o „Efeito do 

Território‟ nas oportunidades educacionais oferecidas às crianças, adolescentes e jovens 

da periferia das metrópoles. A pesquisa apontou que, quanto mais vulnerável o território, 

menor o nível da qualidade de ensino ofertado e menor a aprendizagem dos alunos, 

dinâmica denominada „Efeito do Território‟. A pesquisa mostra ainda como escolas 

situadas no mesmo território podem ter desempenhos diferentes, dada a sua localização em 

regiões de maior vulnerabilidade e com menor acesso a outros equipamentos públicos. 

 

 A origem da palavra território deriva-se do termo latino “terra” e corresponde ao 

termo “territorium”. É o “lugar da terra”, como “dormitório” é o lugar de dormir. Um 

território se forma a partir do espaço, como resultado de uma ação, de uma intervenção no 

espaço. Ao agir sobre um espaço, um ator se apropria do espaço, portanto, ele 

“territorializa” o espaço. O ser humano é o protagonista da sua espacialidade 

 Há que se considerar a polissemia do conceito de território, decorrente de 

diferentes visões do que é território.  

 Visão jurídica de território, como espaço de poder, de poder do estado, uma área 

determinada, delimitada fisicamente. A visão jurídico-política enfatizava mais as relações 

de poder num determinado espaço.  



 
 

 Visão simbólico-cultural: espaço apropriado por uma comunidade vive com sua 

identidade(s) social própria. Grupos interagem e constroem suas identidades. Aqui a 

noção de território está associado ao valor de uso estabelecido pelo vivido, pelas 

subjetividades. Territórios das periferias, muitos deles de afrodescendentes, são territórios 

precários, sem infraestrutura urbana, com pouco valor de troca.  

 Visão econômica: espaço das relações capital-trabalho, onde o território é visto 

como fonte de recursos. Aqui a noção de território está associado à propriedade (valor de 

troca).  

 Essas três visões normalmente são mescladas.  

 Na abordagem das ciências naturais território é a área de disseminação de 

espécies vegetais ou animais. Na abordagem geopolítica, território tem a ver com espaço 

apropriado, com propriedade, dominada por uma comunidade ou por um Estado que se 

tem a posse. 

 

 As identidades são múltiplas e valorizam as tradições, as diferenças, a cultura 

local, que pode ser um locus puramente simbólico (um projeto comum, uma cidadania 

comum). Elas sobrevalorizam a sua experiência, reafirmam seus valores e resistem à 

mudanças como algo estranho, de fora do seu território, ao mesmo tempo em que afirmam 

a solidariedade ao grupo a que pertencem, com o qual se identifica. Aqui vale o 

sentimento de pertença a uma comunidade. Não se trata apenas de residir próximos a 

um lugar, mas de manter lações de “proximidade” subordinados a interesse 

comunitários.  

 

 Comunidades do campo, ribeirinhas, quilombolas... territorialidade campesina, 

quilombola ... resistência territorial ... territorialidades dos oprimidos, ...  

 Territórios para um Desenvolvimento Sustentável ou “Territórios de 

sustentabilidade”. Territórios de resistência... 

 

 Fala-se em Pedagogia do Ambiente ou Pedagogia Territorial , realçando a 

importância do desenvolvimento de processos educacionais no espaço escolar do campo. 

 

Os territórios “são entendidos como uma construção social, com significados 

diferentes ao longo da história, e em contextos culturais próprios. Os territórios 

indígenas e territórios quilombolas, por exemplo, têm uma conotação distinta do 

território do estado-nação” Danilo Romeu Streck, “Territórios de resistência e 

criatividade: reflexões sobre os lugares da educação popular ”. In: Currículo sem 

Fronteiras, v.12, n.1, pp. 185-198, Jan/Abr 2012 . Universidade do Vale dos Sinos 

(UNISINOS ). 

 

 4. Espaço, lugar, território, ambiente e educação (educação ambiental) 
 

 A noção de território não se confunde com a de espaço, lugar e ambiente, mas 

são noções frequentemente usadas com o mesmo significado. Por exemplo, quando no 

Programa Mais Educação se fala de “Território Educativo” (ver a dissertação de 

mestrado de Bia Goulart, “A conversa da Escola com a Cidade: do Espaço Escolar ao 

Território Educativo. PROARQ/UFRJ, 2012.), essa expressão envolve espaços, lugares e 

ambientes, pois valoriza o entorno da escola e não somente o seu espaço “interno”, 

interligando o espaço escolar à vida das comunidades e ao seu papel educativo. Esse é um 

bom exemplo de uso do conceito de “Território” no âmbito da educação. E isso tem a ver 



 
 

com a filosofia do Programa. No Programa Mais educação se valoriza os saberes do 

contexto local, “os saberes de experiência feitos”, como dizia Paulo Freire. 

 Entre as propostas deste programa está a abertura da escola à comunidade, o 

estabelecimento de parcerias e pactos educativos com ela que buscam a 

corresponsabilização pela educação de crianças e jovens, portanto, de “territorialização” 

da educação. Uma pactuação que vali além das comunidades pois envolvem também 

Estados, Municípios e organizações da Sociedade num sistema integrado e integrador de 

educação. Aqui o território envolve todos os espaços, escolares e não escolares.  

 Nesse contexto, a transformação dos sujeitos não se dá independentemente da 

transformação do ambiente onde vivem. Esse pode ser o maior desafio de uma educação 

integral. Ela implica uma nova compreensão do papel da educação: utilizar seu potencial 

agregador das comunidades para a emancipação o território. A descolonização das mentes 

operando a descolonização territorial, formando para a cidadania plena nos sentido de 

“apropriação” de um lugar. 

 Assim foi entendida a educação integral por Paulo Freire em sua conhecida fala ao 

primeiro Congresso das Cidades Educadoras (Barcelona, 1990), publicada no livro 

“Política e educação” (1995), sustentando que a cidade é educadora-educanda, uma 

concepção abrangente de educação onde a cidade é concebida como território 

educador-educando, ampliando o espaço educativo escolar (que não se confunde com um 

espaço físico) e reafirmando a centralidade da escola nesse processo. Como ele dirá mais 

tarde Freire (1997), há uma “pedagogicidade indiscutível” da cidade. Paulo Freire nos 

falava das experiências e da importância dos espaços não-formais:  

 

“se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser 

possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das 

experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula 

das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de 

pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de 

significação” (Freire, 1997:50). 

 

 Há muitos anos os educadores vêm discutindo a importância da arquitetura 

escolar na educação. Ela também educa, pressupõe princípios e valores. Ela pode ser 

considerada “silenciosa”, mas ela tem muito a dizer. Ela passa, assim, a ser um elemento 

significativo do currículo e, como tal, deve ser levado em conta no projeto eco-político 

pedagógica da escola. As paredes das escolas deveriam ser cobertas de mensagens, de 

anúncios, de manifestações. Elas podem nos ensinar muito. Elas podem acolher ou nos 

intimidar, nos encantar ou nos controlar. 

 

 “Certa vez, numa rede municipal de São Paulo que realizava uma reunião de 

quatro dias com professores e professoras de dez escolas da área para planejar em 

comum suas atividades pedagógicas, visitei uma sala em que se expunham 

fotografia das redondezas da escola. Fotografias de ruas enlameadas, de ruas 

bem postas também. Fotografias de recantos feios que sugeriam tristeza e 

dificuldades. Fotografias de corpos andando com dificuldade, lentamente, 

alquebrados, de caras desfeitas, de olhar vago. Um pouco atrás de mim, dois 

professores faziam comentários em torno do que lhes tocava mais de perto. De 

repente, um deles afirmou: „Há dez anos ensino nesta escola. Jamais conheci 

nada de sua redondeza além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver esta 

exposição de fotografias que nos revelam um pouco de seu contexto, me convenço 



 
 

de quão precária deve ter sido a minha tarefa formadora durante todos estes anos. 

Como ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social, dos 

educandos?'” (FREIRE, 1997:154). 

 

 A discussão do conceito de território na educação ganha cada vez mais espaço, 

não só por conta das experiências de Educação Integral, mas também porque, diante da 

crise da educação, esse conceito vem associado a um paradigma novo de educação que 

integra o formal e o não formal, o escolar e o não-escolar, associando diferentes 

aprendizagens, o que pode dar um novo alenta para a superação dessa crise. 

 Rui Canário, em seu livro Territórios educativos e políticas de intervenção 

prioritária: uma análise crítica. Florianópolis: Editora da UFSC, 2004, faz a crítica de 

certa visão deste conceito que pode levar a uma “escolarização” dos territórios sociais 

em detrimento da desejada ampliação dos espaços de aprendizagem. A lógica escolar iria 

prevalecer sobre a lógica do espaço social. 

 Entretanto, os sistemas de ensino ainda não sabem como trabalhar esse conceito 

na prática. Como aproveitar melhor as potencialidades de aprendizagem oportunizadas 

pelo território? As experiências, como a do Programa Mais Educação, estão em processo. 

 Rui Canário sustenta que a “territorialização” da educação não deve ser 

considerada como a salvação da educação e alerta que ela pode ter um efeito negativo ao 

desviar o debate da centralidade da escola, principalmente na distribuição de recursos 

públicos. A crise da escola, certamente, não será resolvida apenas ampliando o espaço 

escolar. O importante é entender criticamente o conceito de “território” em sua 

totalidade, numa perspectiva problematizadora, emancipadora, como o entendia Milton 

Santos. 

 

 5. Metrópoles insustentáveis e modelo econômico 
 

 (por isso o próximo FSM de janeiro tratará da “crise do capitalismo”: mais doque 

a crise de um modelo trata-se de uma crise de civilização, da crise do capitalismo). 

 

 Rediscutir o modelo de desenvolvimento e o próprio conceito de 

desenvolvimento entendido como “crescimento econômico”, uma oportunidade a mais 

para discutir a questão mais profunda da injustiça social e da desigualdade econômica.  

 

 Nosso modelo econômico atual está mais centrado no automóvel (fordismo 

toyotismo) do que na escola. Investir na educação favorece o desenvolvimento local.  

 É preciso defender a “educação como desenvolvimento econômico” e não a 

“educação para o desenvolvimento econômico”, como defendia a teoria do capital humano 

nos anos 60. 

 

 Uma mudança significativa no modelo implica pelo menos duas dimensões: o 

desenvolvimento sustentável e a democratização do conhecimento. Na primeira dimensão 

incluiria o conceito de economia solidária e desenvolvimento local (pequenos negócios, 

cooperativas, agricultura familiar, mutirões,) e na segunda dimensão a democratização 

das comunicações (radicalização da democracia).  

 A saída seria um desenvolvimento “includente e sustentável”. Os dados do IPCC 

corroboram essa tese: se continuarmos na rota atual, o planeta não vai mais suportar a a 

ação humana. A categoria sustentabilidade é central se pensamos num novo paradigma 

de vida (e de educação) que harmonize, ser humano, desenvolvimento e sistema Terra. O 



 
 

nó da sustentabilidade é o “crescimento sem limites”, como vem afirmando Ignacy Sachs 

e Amartya Sen, defendendo um “ecodesenvolvimento”.  

 

 6. Um novo paradigma de vida 
 

 A categoria “sustentabilidade” (local onde vivemos: eco, casa) é central num novo 

paradigma educacional (“Paradigma Terra”, una e diversa - Leonardo Boff). Bem viver: 

equilíbrio dinâmico. Paradigmas clássicos, antropocêntricos não têm abrangência 

suficiente para tirar o planeta da rota do extermínio, ao esgotamento dos recursos naturais e 

a cruel diferença entre ricos e pobres (paradigma holístico). Brasil, um dos países mais 

injustos do mundo. Sustentabilidade ambiental e social (justiça socioambiental). Novo 

padrão de relacionamento humano com o planeta (“Uma verdade inconveniente – Al Gore: 

lirismo tecnológico). 

 Podemos distinguir dois tipos de sustentabilidade: 

1º). sustentabilidade ecológica, ambiental e demográfica (recursos naturais e 

ecossistemas) que se refere à base física do processo de desenvolvimento e com a 

capacidade da natureza suportar a ação humana, com vistas à sua reprodução e aos limites 

das taxas de crescimento populacional; 

2º). sustentabilidade cultural, social e política que se refere à manutenção da 

diversidade e das identidades, diretamente relacionada com a qualidade de vida das 

pessoas, da justiça distributiva e ao processo de construção da cidadania e da participação 

das pessoas no processo de desenvolvimento. 

 Insustentável é a guerra, a miséria, o medo. Cultura de paz contra a cultura dos 

“jogos de guerra” para crianças onde quanto mais se mata mais se acumula pontos e se 

avança. 

 O novo ambientalismo está ligado aos movimentos sociais, que assumem as lutas 

ambientais associando lutas sociais e lutas específicas, diferentemente dos anos 70 e 80 

quando a luta era mais setorial e limitada ao movimento ambientalista. A questão ambiental 

deixou de ser uma questão de ambientalistas. É uma questão de todos os seres humanos. 

Não dá para separar as lutas sociais das lutas ambientais. 

 Há uma forte conexão entre a questão ambiental e a questão econômica, entre 

meio ambiente e justiça social. Esta vinculação está expressa desde o final da década de 80 

e particularmente com a criação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A injustiça social e a degradação ambiental 

têm a mesma raiz: o modo de produção capitalista. Neste contexto, o movimento 

ambientalista – defendendo o meio ambiente e a justiça social - é visto como um obstáculo 

ao desenvolvimento econômico (“progresso”), à geração de emprego e renda.  

 O movimento por “justiça ambiental” fortaleceu o vínculo entre meio ambiente e 

direitos humanos (o meio ambiente integrado a cultura dos direitos). A questão ambiental 

é cada vez mais central na luta por outro mundo possível, como o mostrou a Cúpula dos 

povos. Justiça social e justiça climática. 

 O lema das manifestações anti-globalização de Seatle na década de 90 era: 

Mudemos o sistema, não o clima. É preciso mudar o sistema que contribui para a crise 

climática. O lema do FSM é Um outo mundo é possível. É preciso mudar o sistema que 

gera mais crises. É preciso mudar o mundo, não mudar o clima.  

 Mudança climática implica mudança de um sistema que promove a cultura da 

guerra (indústria bélica e militar estúpida) que sustenta que o mundo só avança quando 

existem guerras. Segundo dados da UNESCO, o que é gasto com guerras em uma semana 

daria para oferecer educação para todos em todo o mundo. 



 
 

 

 7. Investir na infraestrutura é investir na educação, nas pessoas 
 

 As pessoas são a infraestrutura de que dispomos para construir uma nação sem 

miséria. Educação emancipadora, não educação bancária (neoliberal, capitalista). 1% do 

que se investiu em 2013 no PAC2 daria para eliminar o analfabetismo no Brasil. 

 

 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) sem um programa de educação 

popular cidadã só vai ficar na “infra-estrutura”, não incidindo na necessária 

transformação cultural das consciências. Envolver os movimentos socais e as Ongs nesse 

processo é fundamental. Sem a sociedade o estado não dará conta de fazer as necessárias 

“mudanças estruturais”. O Brasil está tendo um crescimento menor entre os países 

chamados de “emergentes” devido ao seu atraso educacional. Uma agenda de mudanças 

estruturais deve incluir a universalização da educação em todos os níveis. 

 

 O Brasil tornou-se uma das maiores economias do mundo. Tornou-se rico, mas 

continua um dos mais injustos do mundo. Apesar dos avanços, temos profundas e 

perversas desigualdades econômicas e sociais. A situação educacional é ainda 

profundamente insatisfatória. Temos aproximadamente o mesmo número de analfabetos 

de quando Paulo Freire foi para o exílio em 1964. 

 

 O hindu Amarthia Sen, que foi um dos autores do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998, no livro 

Desenvolvimento com liberdade: Todos nascemos com potencialidades, a educação é a 

oportunidade de desabrochar essas potencialidades. A relação entre Desenvolvimento e 

educação estaria aí. A educação seria um fator estratégico, decisivo, mas não isolado de 

outros fatores.  

 Na visão de desenvolvimento de Amartya Sen o aspecto central passa a ser as 

pessoas e como elas vivem, as opções que são capazes de fazer e as liberdades que são 

capazes de usufruir. Desenvolvimento é definido como a ampliação das liberdades das 

pessoas, isto é, das escolhas reais que podem exercer para seguir o curso de vida que 

desejam. 

 

 Normalmente a educação capitalista contribui mais como estratégia de 

competitividade (produtividade no trabalho e crescimento econômico) do que para o 

desenvolvimento humano integral e a cidadania e a justiça social. As pessoas não 

precisam competir para progredir (como nos vídeos games: quem mata mais mais avança). 

Precisamos cooperar para progredir. Uma educação que promove o individualismo 

possessivo. Nessas condições, isoladamente, ela não pode ser emancipadora, nem 

quantitativamente e nem qualitativamente. A educação não é apenas um investimento 

econômico. 

 

 É claro que devemos reconhecer que o Brasil avançou: criou um “democracia de 

massas” que inverteu prioridades, onde o povo tem mais oportunidades econômicas, 

sociais, culturais, educacionais. Surgiu uma “nova classe trabalhadora”, como sustenta 

Marilena Chauí no livro Lula e Dilma, recentemente lançado pela Editora Boitempo, 

formada pela força produtiva da ciência e da tecnologia, que conquistou direitos. Mas 

podemos e devemos avançar mais, muito mais, sobretudo no campo da educação. 

 



 
 

 Nesse processo, devemos também levar em conta os limites da educação ao lado 

de suas potencialidades políticas, como sempre nos alertava Paulo Freire. Por isso ele 

dizia: “sou educador para ser substantivamente político”. A educação, em geral, não 

tem exercido em toda a sua extensão o seu papel organizador da cultura. Infelizmente são 

se fala de política na escola. É preciso “acreditar na política, é preciso fazer política, 

não negar a política” como afirmou o ex-presidente Lula no no lançamento do livro 10 

anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma (SADER, org. 2013), dia 13 de 

de maio de 2013, no Centro Cultural São Paulo. 

 Por que discutir política na escola? Para formar crianças, jovens e adultos para a 

democracia, para a cidadania, para que defendam acima de seus interesses 

individualistas, o interesse público, o interesse dos mais injustiçados, mostrando que é 

possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas e que uma Educação Popular 

emancipadora eleva nosso grau de civilização. 

 

 8. Novos atores entram em cena: os “relezinhos” (de “rolê”, passeio no 

shopping) 
Vou colocar as rodinhas do skate para rolar (década de 80). 

 

 Conjunto “Mamonas assassinas” (desastre aéreo na Serra da Cantareira, março de 

1996): pouco antes de comporem a música na música “chopis centis” (Classe “C, D e E” 

nos Shoppings).  

 

 Os Fóruns têm tudo a ver com os novos movimentos sociais, com as 

manifestações de rua. 

 Merco-cidades: Transporte, Sustentabilidade, violência, lógica do mercado. 

Cidades feitas para as coisas e não para as pessoas. Trânsito: em São paulo, em média 2 

horas e quarenta minutos por dia. Movimento Passe Livre e as manifestações de junho. 

Compra-se “Eu sou o espírito que tudo nega! E assim é, pois tudo o que existe merece 

perecer miseravelmente”. Mefistófeles (diabo) em Fausto de Goethe.carro em tantas 

prestações que muitos vão receberam de herança algumas prestações. 

 Em de 17 de abril 1997, Paulo Freire concedeu uma entrevista, à repórter Luciana 

Bonamacchi, da TV-PUC, na qual comentava recente Marcha dos Sem Terra:  

 

“Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha 

que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de 

mudar o mundo. O meu desejo, o meu sonho, é que outras marchas se instalem 

neste país. Por exemplo: a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem 

vergonhice que se democratizou terrivelmente neste país”.  

 

 Há um novo sujeito político nas ruas.  

 As manifestações de rua não começam nas ruas: começam nas redes sociais. As 

ruas são a extensão das redes que se tornaram veículos instantâneos de difusão de ideias, 

anseios, descontentamentos.  

 O Brasil despertou para uma nova forma de fazer política. A pauta agora são 

todos os direitos humanos e a precaridade dos serviços públicos, do público em geral, 

para atender a esses direitos. 

 O Brasil acordou, iniciando pelo “passe livre” de um povo cansado com o descaso 

em relação ao transporte público, rejeitando um modelo de desenvolvimento 

sobrevaloriza o transporte individual em detrimento do coletivo, do público. A população 



 
 

quer serviços públicos melhores não só para o esporte (“Padrão FIFA”), quer mudar o 

padrão de desenvolvimento. São “contra tudo”, isto é, contra o modelo de 

desenvolvimento baseado em megaprojetos que não melhoram diretamente suas vidas. 

“Tudo negar porque tudo deve mudar!”, diria hoje Mefistófeles. “Eu sou o espírito que 

tudo nega! E assim é, pois tudo o que existe merece perecer miseravelmente”. Mefistófeles 

(diabo) em Fausto de Goethe. 

 Essa nova cultura política, bem representada na horizontalidade das marchas dos 

Fóruns Sociais Mundiais, foi empoderada pelas redes sociais.  

 Há hoje uma crise de legitimidade da representação política. Há uma ruptura 

entre a sociedade e os partidos políticos (todos eles).  

 A população perdeu a confiança nos políticos porque os políticos não dialogam, 

não abrem canais de comunicação e de discussão com a população.  

 As ruas trouxeram à luz a crise da democracia representativa que já estávamos 

vivendo há tempos. O Estado brasileiro precisa ser menos representativo e mais 

participativo, precisa respeitar e valorizar mais a Sociedade Civil, precisa escutar mais as 

associações e movimentos sociais e populares. 

 A questão chave agora é restabelecer a confiança na coisa pública para que as 

mobilizações “contra os políticos” não se voltem “contra a política”.  

 Os políticos e os governos vão precisar mudar seus discursos e suas práticas para 

não serem deslegitimados pelas novas formas de participação popular.  

 

 9. O que os fóruns como este estão nos ensinando? 
 

 Os fóruns são territórios de autogestão. Eles desbancaram a descrença, o 

fatalismo neoliberal e o pensamento único; despertaram a crença de que era possível 

mudar o mundo e introduziram uma nova cultura política de escuta antes da disputa, 

priorizando a política sobre a polêmica. Eles estão nos ensinando a educar para um outro 

mundo possível ou melhor, para outros mundos possíveis – justos, produtivos e 

sustentáveis – já que diante da enorme diversidade humana - uma grande riqueza - não 

pode existir apenas um modo dos seres humanos produzirem e reproduzirem a sua 

existência. 

 O que é educar para outros mundos possíveis? É educar para visibilizar o que foi 

escondido para oprimir. A luta feminista, o movimento GLBT, o movimento ecológico, o 

movimento zapatista, pelos direitos humanos, o movimento dos sem terra e outros, 

tornaram visível o que estava invisibilizado por séculos de opressão.  

 Educar para outros mundos possíveis é educar para conscientizar, para desalienar, 

para desfetichizar. Educar para outros mundos possíveis é educar para a emergência do 

que ainda não é, o ainda-não, a utopia. É também educar para a ruptura, para a rebeldia, 

para a recusa, para dizer “não”, para “gritar” (Holloway, 2003), para sonhar com outros 

mundos possíveis.  

 Finalmente, um fórum como esse deve preparar para a educação do futuro e o 

futuro da educação, uma “educação voltada para o futuro” como nos diz o educador 

marxista Bogan Suchodolski (1971), porque a realidade atual não é a única realidade 

possível e nem é uma realidade imutável. O que fazemos é importante e precisamos saber 

valorizá-lo.  

 

 Educar para a qualidade humana para “além do capital”, como nos disse István 

Mészáros na abertura da quarta edição do Fórum Mundial de Educação, em Porto Alegre, 

em janeiro de 2005. A globalização capitalista roubou das pessoas o tempo para o bem 



 
 

viver e o espaço da vida interior, roubou a capacidade de produzir dignamente as nossas 

vidas. Cada vez mais gente é reduzida a máquinas de produção e de reprodução do capital. 

A educação neoliberal transferiu para a relação professor-aluno a lógica de 

restabilidade e eficiência do mercado. 
 Substituir relações mercantis por novas relações humanas (paz).  

 Vivemos hoje uma profunda crise da relação professor-aluno, com evidentes 

reflexos na qualidade da educação. A relação professor-aluno tornou-se tensa, agressiva, 

porque reproduz relações competitivas de mercado. Ela adquiriu a forma do mercado, 

reproduzindo, na escola, as relações de produção dominantes na sociedade. Daí o estresse e 

a perda da autoestima, a “síndrome de burnout” (CNTE, 1999), a desistência do 

professor. É uma sociedade que não valoriza seus profissionais da educação. Retira-lhe a 

alma. Os professores vão se tornando meros “facilitadores”, máquinas de reprodução 

social. A educação não pode subordinar-se às exigências do mercado. Ela deve, sem 

dúvida, formar as pessoas para inserir-se autonomamente no mercado, não numa 

“sociedade de mercado”. Como diz István Mészáros (2005), a educação vai muito “além 

do capital”. 

 Mudar o mundo e mudar as pessoas são processos interdependentes, convergentes, 

interligados. Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas: mudar o mundo e 

mudar as pessoas são processos interligados.  

 

 Há 50 anos atrás (1963), com Paulo Freire, em Angicos (RN), nascia um sonho 

possível, o sonho de construir uma nação com base numa educação emancipadora. Mais do 

que um projeto de alfabetização trava-se de um projeto de nação. O sonho foi 

interrompido em 1964 com a extinção do Plano Nacional de Alfabetização. Devemos 

retomar esse sonho.  Deve ser retomado, retomar o projeto freiriano que representa 

muito mais do que um projeto de alfabetização de adultos. Angicos representa sobretudo 

um projeto de nação, um projeto de nação alfabetizada. Trata-se da retomada de uma 

filosofia e de uma política. 

 

 Acredito muito que o ethos freiriano poderá nos ajudar a encontrar a educação que 

precisamos ter para construir o país que queremos. O “Brasil sem miséria é apenas o 

começo”, como diz a propagando oficial. 
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