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Debatedoras/es: 

 

 Maria do Rosário – Ministra Chefe da 

Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República – Brasil 

 Marcelo Gonzalez Magnasco –

 Secretário Geral Confederação 

Educadores Americanos (CEA) – 

Argentina 

 Alaa ' Abu Karaki – Relações Públicas 

e Gerente de projetos da DW Internacional – Jordânia 

 Moussa Ndiaye - Vice-Prefeito e encarregado da área de Educação de Pikine, 

região metropolitana de Dakar, Senegal. 

 

Moderação: Claudir Nespolo – Instituto Integrar, Central Única dos Trabalhadores – Brasil 

Relatoria:  Rozane Zirmmer – Educação Popular – Brasil 

 

 

1. Problemáticas abordadas 

 Invisibilidade dos desprovidos de empoderamento; 

 Naturalização do sofrimento; 

 Impactos das tecnologias e dos códigos de endereçamento dos meios audiovisuais 

às populações periféricas sitiadas pelo modelo estadunidense; 

 Monopólio da produção e difusão das tecnologias audiovisuais que com novas 

capilaridades reeditam o ‘status quo’ neoliberal;  

 Meios de comunicação como pretensos defensores das lutas contra a opressão do 

povo; 

 Recorte de gênero como forma de confirmação de exploração, hegemonia e 

opressão, de coibição da mulher; 

 Constância das marcas e repercussões do colonialismo europeu ainda no século 

XXI; 
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 Necessidade de recuperar a identidade dos países explorados, expropriados  da 

própria cultural; 

 Zona urbana versus Zona rural: distinção da equidade do direto á educação de 

qualidade; 

 Timidez da universalidade do direto humano a todos/as em aprender;  

 Gestão democrática e o enfrentamento dos desafios elementares da educação; 

 Infraestrutura como impedimento ao avanço do direto humano em aprender; 

 Fracasso escolar como decorrência da falta de gestão democrática, da centralização 

do processo educativo; 

 Democratizar a formação docente, na intenção de sua qualificação como ferramenta 

à transformação humana; 

 Empobrecimento das periferias não é estrutural, mas resultado da exploração do 

capital humano; 

 Sec. XX e XXI e o paradoxo dos diretos humanos: muitos avanços e igualmente 

muitos recuos. 

 

2. Enfoques com os se abordaram os temas 

 

 Recorrência dos países da América Latina, Africanos e do Oriente Médio  como 

exemplares pela luta do direto humano em uma educação digna, com meios 

tecnológicos e midiáticos locais e menos globais, entre outros ; 

 Resistências às metamorfoses do neoliberalismo; 

 Reconhecimento da escravidão como outro holocausto; 

 Expressão do direto humano como luta possível pela via educativa na força da 

gestão democrática. 

 

3. Alternativas e tipos de solução implantados frente à problemática 

 

 Ampliação e fortalecimento da produção das mídias locais em detrimento às 

globais que ditam e totalizam os modos de pensar e viver;  

 A educação de jovens e adultos, na perspectiva de sua criticidade freireana, como 

necessidade de espraiamento do direito à transformação; 



 Formação para o trabalho comunitário periférico como alternativa de superação e 

enfrentamento da problemática vivida; 

 Recuperar a matriz marxista, bem como gramsciana do trabalho como princípio 

educativo como fomento ao empoderamento feminino; 

 Escola como genitora da cidadania; 

 Transversalidade do currículo escolar como mote ao sentido, resignificação da 

ampliação da territorialidade cidadã; 

 Urgência de uma educação que recupere as trajetórias, o legado histórico da própria 

cultura;   

 Parceria com outros órgãos - inter/nacionais - que sustentabilizem o projeto 

humano libertador de direito humano que é a educação do próprio povo;    

 Fóruns como expressões de resistência e exploração humana; 

 Educação como direto ao patrimônio humano dos diferentes saberes; 

 Reconhecer a escola como espólio que dignifica e solidifica os diretos humanos; 

 Sedimentar os fundamentos filosóficos dos direitos humanos  para que se 

corporifiquem no cotidiano dos homens e mulheres, das crianças, daqueles e 

daquelas que lutam pela transformação global.   

 

4. Prioridades de agenda pública 

 

 Agenda de estratégias a fim de tornar a educação como direito humano e a gestão 

democrática como ferramenta de sua possibilidade nas periferias globais; 

 Coragem na possibilidade da parceria com demais instituições, nações, órgãos no 

intento de reconhecer as contradições, bem como as convergências de lutas por outro 

mundo possível; 

 Educação como política estruturante de um país; 

 Educação como legado humano ao longo da vida toda; 

 Estabelecer mudanças conceituais e estruturais no ensino dos trabalhadores da 

educação; 

 Investimento na formação inicial e continuada dos trabalhadores em educação; 

 Financiamento da educação como expressão da gestão democrática do direto à 

educação;  



 Piso nacional como demonstração da equidade como direto; 

 Diretrizes da educação como direto humano são expressões possíveis da 

materialização dos argumentos filosóficos que os sustentam. 

 

5. Temas emergentes comuns, buscas, perspectivas e incertezas 

 

 Atentar para as novas formas de exploração do capital humano, de servidão 

humana; 

 Assinalar gênero feminino como exemplar do recorte ainda explorado no séc. XXI; 

 Sustentabilizar e dignificar o trabalho feminino como forma de recuperação da 

condição humana de coexistir, transformar-se e transformar o próprio lócus; 

 Estender a gestão democrática á educação como direto humano aos demais debates 

a fim de solidificar seus fundamentos, materializar sua matriz conceitual e testemunhar 

sua possibilidade; 

 Escola como aparelho ideológico de gestão democrática; 

 Publicização da força do trabalho periférico nas comunidades como instância de 

luta e resistência império dos modelos neoliberais; 

 Reinventar a política que se traduz pelas parcerias possíveis na universalização da 

gestão democrática do direito em aprender para a vida toda. 


