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DEBATE TEMÁTICO 3 B – 31 de outubro de 2005 - 12 a 14h  
 
EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS: 
Helena Dias (FERLAP); Carlos Sevilla (Coordenadora de Estudantes UAM); Charo 
Altable (Marcha Mundial das Mulheres); Pedro J. Macho (Professor FP - País Vasco); 
Modera: Mª José Magalhães (UMAR) Relatora: Mª Victoria Sedeño  (MMSS Córdoba) 
 
OUTRA EDUCAÇÃO É POSSÍVEL DESDE AS MULHERES 

 
Charo Altable Vigário 

 
A Marcha Mundial das Mulheres, da qual faço parte, identifica o Patriarcado como o 
sistema de opressão para com as mulheres, e o capitalismo como o sistema de 
exploração de uma imensa maioria de mulheres e de homens por parte de uma minoria. 
Estes sistemas se fortalecem mutuamente e fundamentam o sexismo, misoginia, 
racismo, xenofobia, homofobia, colonialismo, imperialismo, escravismo e trabalhos 
forçados. São a base de fundamentalismos e integralismos que impedem a mulheres e 
homens ser livres. Geram pobreza e exclusão, violam os direitos humanos, 
particularmente os das mulheres, e põem em perigo a humanidade e o planeta. Por isso 
recusamos este mundo e propomos construir outro, onde a integridade, a diversidade, os 
direitos e liberdades de todas e todos sejam respeitados. Estes direitos se baseiam nos 
valores de: igualdade, liberdade, solidariedade, justiça e paz. 
 
(Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade, Guia Didática elaborada pelo 
grupo da Marcha de Valencia) 
 
Quais são os sintomas deste patriarcado que não queremos porque é injusto? 
 
O que está passando hoje é algo mais do que um sintoma do mal-estar de nossa cultura; 
poluição da atmosfera, contaminação de terras, mares e rios, alimentos altamente 
contaminados e maléficos para a saúde, espécies envenenadas, povos inteiros, 
destruídos pelas guerras das armas ou as guerras comerciais do modelo econômico, 
obrigados a emigrar, milhares de mulheres violadas e obrigadas a prostituir-se pelas 
máfias ou como único meio de vida, meninos e sobretudo meninas vendidas como 
escravas sexuais, mulheres e garotas adolescentes maltratadas por seus colegas e 
amantes de todos os grupos sociais, etc., etc. 
 
Tudo isto nos leva a considerar que a violência faz parte do patriarcado, e que este 
nasceu e se alimenta do militarismo e da obediência ao líder superior, isto é, das 
hierarquias de poder e o respeito a elas com a exclusão dos diferentes “os inimigos”. 
Este racismo, não é só cultural, é também econômico, isto é, racismo em relação a 
outras maneiras de entender as economias dos povos, racismo e imperialismo como 
base também da economia internacional, que funciona com ameaças, boicotes e 
competitividade feroz, ainda mais a custas da pobreza de milhões de seres humanos, 
sobretudo mulheres e crianças.  
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A cara mais evidente do patriarcado são as guerras, todo tipo de guerras. Poderíamos 
dizer que as guerras são a ponta do iceberg do sistema patriarcal, já que nelas tudo é 
possível; saque, violações, torturas, mortes, roubos, intimidações, raptos, assassinatos. E 
tudo em nome de um só deus, povo, raça, economia ou pátria, como desculpa para 
ocupar territórios, com os conseqüentes deslocamentos de populações em campos de 
refugiados, que ficam como mão de obra disponível, barata, expulsados de suas terras, 
de sua economia e cultura, em nome – dizem – do progresso humano. Recordemos as 
refugiados e refugiadas de Chiapas, de toda América Latina, dos Bálcãs, de Palestina, 
de Ruanda e de tantos e tantos lugares do planeta. Nestas situações as mulheres ocupam 
um lugar importante na reconstrução da vida cotidiana e da manutenção da língua e 
cultura desses povos, passando muitas vezes a ser as únicas mantenedoras da economia 
com seus trabalhos manuais. 
 
 Nas guerras as mulheres são as mais desprestigiadas. Nelas perdemos todos nossos 
direitos e nos convertemos em terra onde castigar ao inimigo. Recordemos às mulheres 
violadas de Bósnia, de Bolívia, às mulheres violadas de todas as guerras, às mulheres 
ameaçadas por opor-se às guerras ou ao uso da violência, aos milhares de meninos 
soldados, a quem se lhes entrega um fuzil nas mãos em lugar de um livro, a quem se 
lhes ensina o ódio, em lugar do amor. 
Pois bem, em todas estas guerras, os governos, chamados democráticos, e suas 
indústrias armamentistas se lucram à custa de mortos e violações. Sabemos que a 
economia norte-americana não pode subsistir se não faz guerras, se não vende armas, 
pois sua indústria se baseia fundamentalmente na proliferação de armas, cada vez mais 
sofisticadas, cada vez mais caras. Também Espanha e outros países europeus vendem 
armas. Podemos falar também dos traficantes de armas e dos envolvimentos de alguns 
membros de governos, como o ex-jefe dos serviços secretos de Peru, acusado de vender 
10.000 fuzis à guerrilha colombiana das FARC e o governo espanhol que vendeu 
tanques e mísseis ao governo de Colômbia pelo valor de 16 milhões de dólares. 
 
Existe também a guerra ecológica que devasta águas, terras, alimentos, animais e 
pessoas, pelas mãos de empresas e militares, com o consentimento de seus governos. 
Como diz María Olhes e Vandana  Shiva (1997) no livro Ecofeminismo, “Pensamos 
que a devastação da Terra e dos seres que a povoam por obra das tropas  empresariais 
e a ameaça de aniquilação nuclear por obra das tropas militares são preocupações 
feministas. São manifestações da mesma mentalidade masculinista que pretendia 
negar-nos o direito a nosso corpo e a nossa sexualidade e que se apóia em múltiplos 
sistemas de dominação e de poder estatal para se  impor.”1 
 
Outro dos aspectos lucrativos e devastadores das relações humanas é o tema da 
prostituição. Esta indústria representa entre 5.000 e 7.000 milhões de dólares no mundo 
e o tráfico de 4 milhões de pessoas, sobretudo mulheres e meninas. Das pessoas que se 
introduzem ilegalmente em Europa 90% se faz com o fim de explorá-las sexualmente, 
aproximadamente 500.000 cada ano. Toda esta indústria da prostituição não seria 
possível se não tivesse consumidores dela, homens que alugam, por dinheiro, os 
serviços sexuais de algumas pessoas, mulheres sobretudo,  que se prestam aos caprichos 
do amo ou cliente por diversas causas, entre as quais a fome e as violações familiares, 
                                                 
1 Mies, M y Vandana Shiva (1997) Ecofeminismo. (Pág. 26) Icaria&Antrazyt. Barcelona. 
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quando não são raptadas e obrigadas, com ameaças e chantagens, a exercer a 
prostituição como escravas. E aqui, no contrato sexual que fazem estes homens se 
desdobra toda uma série de fantasias sexuais masculinas, não isentas de violência, que 
estão influindo na concepção dominante da sexualidade. Desta maneira se pode ver 
como normal a visita de um homem a um clube de estrada (zona, ponto de prostituição), 
a um luxuoso castelo do sexo, com mulheres de todas as cores, “senhoritas” as chamam 
eles,  de alto standing (prestígio, posição social). Não podemos estranhar-nos que os 
adolescentes dos institutos vejam como normal insultá-las e apedrejá-las, como ocorreu 
no porto de Valencia. 
 

Poderíamos falar também do turismo sexual; das orgias de japoneses com prostitutas 
chinesas ou de europeus com filipinas ou tailandesas, por não falar de outros países. E 
nesta exploração sexual não estão livres os membros da Igreja, como os casos do 
orfanato português (a Obra Pía), os casos de sacerdotes espanhóis, que se destapam 
agora, os dos bispos norte-americanos ou os de alguns membros do governo chileno e 
alguns prefeitos e vereadores espanhóis, “bons cristãos”, segundo um pároco, por citar 
só alguns exemplos. E é que existe um consenso e uma cumplicidade, em grande parte 
da população masculina, a respeito da utilização da prostituição. Não há mais do que 
abrir os jornais das cidades espanholas para ver as numerosas ofertas de garotas para 
eles, para todos os gostos, desejos e preços. Explicar-nos-emos assim que a indústria da 
prostituição move mais dinheiro que todos os orçamentos militares do mundo inteiro, e 
por suposto mais do que todos os orçamentos de educação que são muito menores do 
que os orçamentos dos ministérios de defesa ou guerra. Sabem isto nossos alunos e 
alunas? 
 
Em definitiva, esta estrutura patriarcal de nossa sociedade, afiançada nas tradições 
guerreiras, jurídicas, religiosas, científicas, festivas e de vida cotidiana... baseada na 
superioridade masculina e no uso da força e a chantagem, como valor para conseguir o 
poder e o domínio, faz que a violência seja exercida fundamentalmente pelos machos 
adultos, uns mais do que outros, certamente, e algumas mulheres que participam no 
poder com os mesmos orçamentos que os poderosos do planeta,  que responderiam 
assim a essa imagem do arquétipo viril protagonista da história, como muito bem o 
chamou Amparo Moreno2. Este arquétipo, que podemos perceber no uso da linguagem 
e em muitas das esculturas de nossas cidades (homens ilustres), na utilização do esporte 
de alta competição, como exercício da virilidade, e na utilização das armas, com a 
desculpa da caça, o esporte ou a guerra, contribui à naturalização e reprodução do 
modelo violento, modelo que se reproduz em nossas escolas se não se atua sobre ele, 
tarefa prioritária da Co-educação como educação para a paz. 
 
Hoje se fala muito da violência nas salas de aula, exercida, em sua grande maioria, pelos 
adolescentes homens sobre outros homens, considerados mais débeis e menos homens, 
e sobre as mulheres, servindo-se de ameaças, insultos, desvalorizações ou burlas de seu 
físico ou da maneira de ser ou opinar. Há que dizer que estes adolescentes violentos 
aprenderam de outros homens, sobretudo dos homens de sua família, a violência e o 
trato às mulheres. Sabemos que muitos dos meninos e meninas da rua escaparam de 
lares, onde o maltrato e os abusos sexuais estavam à ordem do dia. Ademais, caso isto 
fosse pouco, aprendem-no diariamente nas séries e filmes, onde, como na vida real, a 
maioria de atos violentos e maus tratos se exercem sobre as mulheres ou homens mais 

                                                 
2 Amparo Moreno (1986) El arquetipo viril protagonista de la historia. La Sal. Barcelona. 
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débeis. Esta familiarização televisiva com a violência e o abuso sexual para com as 
mulheres tem como conseqüência convertê-la num fato aparentemente natural, 
inevitável, não educável, como se a agressividade ou a cólera, fundamentalmente a 
masculina, levasse inevitavelmente à violência ou a vingança. 
 
Outro dos aspectos onde se pode observar o arquétipo viril é nas relações amorosas. Nos 
institutos sobretudo na ESO, podemos observar já modelos amorosos dominantes e 
pautas de relação não justas. Vemos como muitos garotos se riem, desprezam, 
desqualificam ou não consideram às garotas. Isto constitui em si maltrato, preparando-
se assim para futuros e maiores maltratos. Vemos como as garotas ainda que se queixe m 
deles estão dispostas a tudo ou quase tudo, por amor. Preparam-se assim para ser 
maltratadas 
 
Tudo isto nos indica a necessidade de analisar as histórias de amor da realidade 
cotidiana, a real e a que está no imaginário, as histórias de ficção do cinema e das séries 
de TV que vêem, bem como as histórias e modelos ou parâmetros amorosos que estão 
implícitos nas letras das canções que escutam. Mas não só é necessário analisá-lo, o 
mais difícil é desaprender os modelos violentos e aprender relações justas, sem 
chantagens, desvalorizações, indiferenças ou dominações nem submissões. Isto nos 
demonstra que a micro-estrutura das relações individuais guardam uma similitude, em 
sua organização, com as coletivas da macro-estrutura. As relações econômicas, como as 
relações homem-mulher são de domínio-subordinação, não são justas nem 
democráticas, e os meios de comunicação, com a televisão à frente, são responsáveis em 
parte. Por isso é necessário mudá-los. É necessário que todas e todos exerçamos a 
democracia participativa no controle dos meios de comunicação. 
 
Todo este triste panorama que pintei, ao que poderiam adicionar-se muitas mais coisas e 
mais apavorantes, não ocupa todo o espaço da terra nem de nossas consciências. O 
patriarcado já não tem nenhum prestígio nem credibilidade para muitas mulheres 
e homens, mesmo que esteja presente ainda nos poderosos do planeta. Fomos 
fundamentalmente as mulheres as que desde nossas consciências alçamos nossas vozes, 
unimo-nos e não paramos nem pararemos para  pedir, exigir e construir um mundo mais 
justo, pacífico e solidário. Recordemos as insistentes reivindicações das Mães da Praça 
de Maio, a construção de refeitórios populares e ajuda mútua para paliar a fome das 
mulheres americanas, a insistência de Mulheres de Negro (mulheres de Israel e 
Palestina, da Ex-Yugoslavia e de outros muitos lugares), Mulheres da Rota do Pacífico, 
de Cidade Juárez, e tantas outras, na resolução de conflitos por vias pacíficas, na 
necessidade de dialogar e cooperar por um mundo mais justo. Por um mundo mais justo 
estão trabalhando milhares de mulheres desde seus postos de trabalho, desde as salas de 
aula, desde os serviços sociais e de saúde, dando sentido ao fazer cotidiano e servindo 
de mediadoras nos conflitos. 
 
Prevenir a violência e construir a solidariedade. 
 
Previne-se a violência construindo outro mundo possível, outro mundo que já existe, se 
bem que não é todo mundo, onde se desconstrói o arquétipo viril e seu modelo de 
masculinidade  de sociedade, economia e ciência e se dá prioridade a outras maneiras de 
ser homem e mulher, e a outras maneiras de responder aos conflitos. Existem já 
exemplos comunitários de resolução de conflitos mediante a cooperação solidária entre 
mulheres, entre mulheres e homens e entre gentes de diferentes povos. O lado 
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cooperativo e construtivo do ser humano é o que devemos ressaltar em debates, obras 
literárias e artísticas, meios audiovisuais e esportes. 
 
Conscientes do que significa o patriarcado em nossas próprias carnes, as mulheres 
feministas de todo o planeta elaboramos a “Carta Mundial das Mulheres para a 
Humanidade”, baseada nos valores de: igualdade, liberdade, solidariedade, justiça e paz. 
Anuncio aqui somente alguns dos pontos essenciais: 
 
- Não há costume, tradição, ideologia ou sistema econômico que possa justificar 

o pôr a uma pessoa em situação de inferioridade. 
- Antes de ser esposas, companheiras, mães ou trabalhadoras, as mulheres somos 

cidadãs de pleno direito. 
- As tarefas não remuneradas que asseguram a vida e a continuidade social, são 

atividades econômicas que geram riqueza, e como tais devem ser valorizadas e 
partilhadas. 

- As mulheres tomamos livremente as decisões sobre nosso corpo e sexualidade e 
decidimos ter ou não filhos. 

- A economia está a serviço das pessoas e se centra na produção e intercâmbio de 
riquezas socialmente úteis, distribuídas entre todas e todos, garantindo o bem-estar 
da coletividade, eliminando a pobreza e assegurando o equilíbrio entre interesse 
geral e individual. 

- A justiça social está baseada numa redistribuição eqüitativa das riquezas, de 
maneira que se elimine a pobreza, limite-se a riqueza e se garanta a satisfação das 
necessidades essenciais da vida para todas as pessoas. 

- Todos os seres humanos têm direito a viver num mundo sem guerras, nem 
conflitos armados, ocupação estrangeira ou bases militares. Ninguém tem direito 
sobre a vida das pessoas e dos povos  

 
Que propomos as mulheres neste princípio de século na educação? 
 
São muitas as propostas e muitos os desejos. Podemos dizer que as atribulações da vida, 
o fato de estar em contato com a violência visível e invisível, o fato de escutar a outras 
mulheres de diversos países, que agora estão neste, o fato de ser conscientes da dor das 
despossuídas e despossuídos do planeta por causa dos numerosos atropelos, desastres e 
violações de pessoas, direitos e terras, fez-nos levantar a voz como mulheres deste 
planeta que não conhecemos fronteiras e marchar por todas as cidades do mundo, 
“fazendo uma chamada a todas as mulheres e homens, a todos os povos oprimidos do 
planeta, para proclamar individual e coletivamente seu poder para transformar o 
mundo e desenvolver relações baseadas na igualdade, na paz, na liberdade, na 
solidariedade e na justiça, convocando à ação a todos os movimentos sociais e a todas 
as forças da sociedade para que os valores que defendemos, na Carta Mundial das 
Mulheres para a Humanidade, sejam verdadeiramente postos em prática e para que as 
instâncias de poder político tomem as medidas necessárias para sua aplicação”. 

 
Todos estes valores são os que promovem a Co-educação, posta em marcha 
fundame ntalmente pelas mulheres feministas, à que se adicionaram alguns homens anti-
patriarcais, e convidamos a todos a realizá-lo para que promovam outro tipo de 
masculinidade. 
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A Co-educação a entendo como uma série de ações e reflexões a favor das meninas e 
meninos, adolescentes e jovens que têm como finalidade o desenvolvimento integral de 
todos os aspectos das pessoas, para a construção de uma feminilidade e masculinidade 
que acabe com a violência e submissão entre homens e mulheres, entre todas as pessoas 
e, portanto, que acabe com a dominação na construção da ciência, da cultura, da 
economia e da toda sociedade. 
 
A Co-educação se centra, entre outros, nos seguintes pontos: 
 

? Partir das próprias experiências e nomeá-las, falando, escrevendo e atuando para 
construir uma cultura de paz, solidariedade e justiça. 

 
? Reconhecer que as mulheres a partir da discriminação realizada sobre nós 

desenvolvemos uma resistência e rebeldia promotora dos direitos humanos para 
todas e todos, sem distinção de sexo, etnia ou cultura. É por isso que temos um plus 
e não um menos, que os homens e toda sociedade devem reconhecer. Queremos 
incorporar às mulheres e aos homens às teorias e práticas de eqüidade e justiça entre 
mulheres e homens. Isto supõe: 

 
? Levar toda nossa vida a toda parte, sem separar o privado do público, isto é, estando 

em todos os espaços inteiramente e não alheias ou separadas daquilo mais íntimo. 
 
? Fazer da relação o pacto e contrato, entre mulheres, o ponto de alavanca para mudar 

o real, o cotidiano, o mundo. 
 
? Mudar a socialização dos homens, deslegitimando a força e criando vínculos 

emocionais entre eles ao mesmo tempo em que se cria uma consciência crítica a 
respeito da construção histórica da masculinidade e seus efeitos perniciosos sobre as 
mulheres e sobre eles mesmos. 

 
? Educar para a vida, educando em emoções, relações e sexualidade justas e de bom 

trato, fazendo teoria desde a prática na sala de aula e desde a experiência de si. 
 
? Aceitar as diferenças e desenvolver estratégias e técnicas para transformar os 

conflitos e a agressividade em problemas e estes em soluções criativas, 
transformando assim a violência em relações de diálogo e comunicação com o mais 
profundo de si e os outros. 

 
Que pode fazer a escola e a educação não formal com respeito à Educação? 
 
O que estamos propondo as mulheres desde todos os âmbitos educativos, desde as salas 
de aula, as famílias, os meios de comunicação, as prefeituras, serviços de saúde e sociais 
e desde todas as organizações civis, são planos e projetos concretos que erradiquem a 
violência de gênero e a violência de todo tipo em todos os âmbitos da vida, porque a 
raiz da violência é uma, como explicamos anteriormente ao referir-nos à sociedade 
patriarcal. 
 
O que estamos propondo as mulheres educadoras são planos e projetos de Co-educação. 
Quando se ouve a palavra Co-educação a maioria das pessoas pensam que consiste em 
educar em igualdade. Educar em igualdade é a proposta que hoje se nomeia nos meios 
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de comunicação e na matéria que será obrigatória num curso da ESO. Mas o que é 
igualdade? A soldado Lynch também torturou. É esta a igualdade que queremos? Pois 
não. Não se trata de ensinar que homens e mulheres somos iguais, porque não somos 
nem queremos ser. Evidentemente temos os mesmos direitos e deveríamos ter os 
mesmos deveres.  Não se trata de copiar o modelo do arquétipo viril. Trata-se de 
desfazer o modelo de violência, chamado paradigma patriarcal. Trata-se de transformar 
o mal-estar, a insegurança e a agressividade em emoções que me acerquem ao 
conhecimento de mim e dos outros, para tecer redes, vínculos de relação e cooperação, 
de amor  e de amizade, ao expressar minhas emoções e problemas, quaisquer que sejam; 
temores, medos, penas ou alegrias, porque isso significa partilhar a vida com os que nos 
cercam, sentindo-nos próximos a outras e outros, nossos próximos. Este é o encargo da 
Co-educação, porque não queremos oportunidades para exercitar a violência ou o saque 
e a guerra. A Co-educação é uma maneira pacífica e amorosa de entender a vida e 
as relações entre mulheres e homens e entre todos os humanos e os recursos do 
planeta. 
 
Terá que realizar, e muitas mulheres o estão realizando já, todo um plano de intervenção 
para estudar as relações de homens e mulheres na História, na Literatura, nas diversas 
culturas e na cultura do bairro ou cidade onde vivemos. Terá que ensinar a praticar e 
viver outro tipo de relações trabalhistas, domésticas, afetivas, sexuais e de lazer, que 
desterrem a violência e o domínio de uns sobre outros e outras, ensaiando e praticando 
outras relações e amores possíveis. É necessário analisar também as histórias de amor 
interiorizadas em nossos psiquismos e patentes nas séries televisivas, canções e 
realidades cotidianas que vemos na sala de aula e no pátio. 
 
 Mas a escola, como qualquer outro âmbito educativo, não só tem a função de analisar o 
dado mas a função de ensinar a encontrar os recursos que dêem sentido e consciência às 
vidas que estão presentes nestes espaços e que vão além dos currículos instaurados ou 
das funções de ajuda ou orientação. Na sala de aula não só existem alunas e alunos mas 
que por trás está o mundo das famílias, do bairro, da cidade, dos meios de comunicação, 
da sociedade de consumo. Estão os problemas trabalhistas, de sobrevivência, de 
imigração, de violência, de doença, etc. A escola, portanto, pode servir de mediadora de 
problemas e conflitos variados, dando sentido e precisão ao reflexionar sobre eles junto 
com outras instâncias sociais. Creio que a escola, mas não somente ela, pode promover, 
porque se está fazendo já em alguns casos, a reflexão e o tratamento dos conflitos que 
nela aparecem e que não são outros que os que existem em toda sociedade e que 
nomeei. 
 
Que fazer com as pessoas, os grupos ou os governos que se apropriam da riqueza ou as 
terras de outros? Como dar mais poder às cidadãs e aos cidadãos? Que fazer com os 
traficantes de armas, drogas ou pessoas? Que fazer com os especuladores de territórios, 
águas ou moradias? Como podemos os cidadãos e as cidadãs decidir mais em nossas 
vidas? Que tipo de democracia temos? É esta a que queremos ou desejamos outra mais 
participativa? Que podemos fazer para defender-nos das pessoas, das instituições e dos 
governos abusivos que fazem tudo as nossas costas? Onde podemos encontrar a 
liberdade além destes parâmetros? 
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A liberdade podemos encontrá-la na reflexão conjunta e na ação, pois, como diz Paulo 
Freire (1971)3 “não pode ter palavra verdadeira que não seja um conjunto solidário de 
duas dimensões indicotomizáveis, reflexão e ação”, direito de todos os humanos. Por 
isso a verdadeira educação é diálogo em relação e ação transformadora junto a outros 
seres humanos, pois de que serviria, se não, a consciência e a palavra? E é diálogo, 
relação e ação numa sociedade determinada, o qual significa que ninguém se educa só e 
que ninguém educa a ninguém mas que todos os humanos nos educamos entre si, 
mediatizados pelo mundo, por outros e outras a quem concedemos autoridade em seu 
saber, seu saber de vida, um saber que fez seu na reflexão e na ação, diferente a esse 
outro saber acadêmico do dado para sempre, sem dúvidas nem fissuras. É o 
reconhecimento do outro e do outro o que pode levar-nos à auto-reflexão, à consciência 
de si e do mundo no qual vivemos, do qual, como diz Paulo Freire, resulta nossa 
inserção na história como atores e autores. 
 
Resumindo, a educação é fundamentalmente uma relação de diálogo, escuta, reflexão e 
ação participativa, o qual vai intimamente relacionado com o conceito de democracia 
participativa, isto é, democracia que significa poder participar na seleção do currículo, 
poder participar na organização, gestão e decisão do que se ensina e como se ensina, se 
organizam os tempos, espaços e pessoas. Mas a escola por si só não pode educar mas o 
faz conjuntamente com as famílias, as associações culturais ou de defesa dos direitos 
humanos e os serviços sociais e de saúde dos bairros e cidades. 
 
Que se pode e deve fazer desde as salas de aula? 
 
Hoje se fala da necessidade e urgência de estabelecer programas de direitos de cidadãs e 
cidadãos. Em muitos institutos de ensino secundário se estão levando a cabo programas 
de resolução de conflitos por meios pacíficos. No entanto isto não é suficiente se não se 
estende a um maior número de pessoas, se não se democratiza no sentido de estendê-lo 
a todas as pessoas que compõem uma comunidade, pois não é só uma tarefa de pessoas 
experientes. 
 
Além disso deveriam ser obrigatórios, impulsionando experiências já existentes, os 
programas de educação afetivo-sexual e de relações justas para que os homens não 
dominassem às mulheres nem estas fossem vítimas. Como prevenir o maltrato? Que 
fazer com as emoções como o medo ou a raiva? Como ensinar a amar, escutar e 
respeitar a quem teve outros modelos em sua família e na esfera pública? Como ensinar 
uma sexualidade que respeite às outras pessoas e seus desejos? Como ensinar a ternura e 
o cuidado dos outros, dos animais e plantas, dos rios e as águas e do ar que respiramos? 
Quem controla tudo isto? Se a educação obrigatória formal, e a informal de outros 
âmbitos, não tem a obrigação de acrescentar a consciência ética deste mundo, quem 
teria?  
 
Precisa-se além disso uma educação diferente nas estratégias para homens e mulheres, 
porque diferente foi sua socialização e porque diferente foi a construção da 
masculinidade e da feminilidade. Quem educará os homens em sua sexualidade se 
não os próprios homens, que tenham construído sua nova sexualidade sem 
violência, isto é, anti-patriarcal? Porque se precisa educá-los numa nova 
masculinidade.  Quem educará as mulheres, preparadas para se subordinar por 

                                                 
3 Freire, P. (1971) La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Madrid. 
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amor, senão outras mulheres independentes que conheçam e defendam seu desejo, 
suas opiniões e sentimentos? Porque é necessário educá-las em outro tipo de 
feminilidade. 
 
Como preparar professores e professoras, mães e pais, médicos e médicas? Como 
educar ao mundo da justiça, da política, da empresa, dos meios de comunicação e etc., 
etc.? Somos todas as cidadãs e cidadãos conscientes destes problemas os que podemos 
educar, ao participar socialmente em tudo aquilo que nos concerne, ao elevar as queixas 
e o mal-estar à condição de política. Para isso devemos unir-nos, falar, reflexionar, 
propor e realizar projetos de investigação-ação-participação da própria realidade, o 
cotidiano, da sala de aula, do bairro, da cidade, do campo e dos recursos naturais. Essa é 
a verdadeira democracia. 
 
Precisa-se, portanto: 
 
- UM PLANO DE CO-EDUCAÇÃO em todas as etapas educativas do Ensino 

Obrigatório, com aprendizagens progressivas de conhecimentos a nível cognitivo, 
emocional e de comportamentos. 

 
- Um Projeto Co-educativo de Centro que implique às Famílias, Prefeituras e 

Meios de Comunicação, com interações em Serviços Sociais e Unidades Primárias 
de Saúde Mental e em relação com associações culturais e de direitos humanos. 

 
-  Um grande plano de Formação do Professorado, e de todos os agentes 

educativos, desde a Co-educação, que compreenda o tratamento de conflitos ou 
educação para a paz, a educação emocional e sexual e o bom trato entre homens e 
mulheres, entre raças e culturas, onde a prática e a teoria vão unidas para dar sentido 
ao fazer cotidiano da sala de aula, do mundo trabalhista, doméstico ou de lazer, que 
não é outro senão o fazer cotidiano da vida. 

 
Sem dúvida que neste fazer a educação não formal das associações civis, associações de 
vizinhos, de mulheres, associações ecologistas, de defesa da terra, a selva ou as águas e 
todo tipo de associações em defesa dos direitos humanos têm um grande encargo, 
porque a educação e a escola a fazemos mulheres e homens de carne e osso, não uma 
instituição, nem o estado. Nosso dever é exigir o que precisamos: 
- porque queremos mudar a escola e a cultura, 
- porque queremos mudar as relações, 
- porque queremos mudar o mundo. 
 
 Esse é nosso desejo: mudar as relações entre todos os humanos, entre homens e 
mulheres e entre todos os povos da terra porque outro mundo, mais justo e 
solidário é possível. 
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