
 

www.fsipe.org 
organizacion@fsipe.org 

 
DEBATE TEMÁTICO 1 B – 29 de octubre de 2005 - 15 a 17h  
 
EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO DE RESISTENCIA AL 
NEOLIBERALISMO 
Fernanda Queirós (Prof. / Formadora de L. Portuguesa em África); Maria Angeles 
Llorente (Maestra Buñol – Valencia); Jerónimo Aguado (Universidad Rural); Nico Hirtt 
(Aped- Bélgica); Modera: Jesus Salinas (Enseñantes con gitanos); Relatora: Ivone 
Niza (MEM)  
 

Fernanda Queirós  
 
Gostaria de saudar todas as pessoas, todas as cidadãs e cidadãos, todas as 
associações…que neste e em outros espaços, a nível mundial, se constituem (se vêm 
constituindo) resistência. Resistência às escolhas que um punhado de pretensos amos 
da Terra, que dos recantos dos seus paraísos e de Norte em direcção ao Sul do 
horizonte, definem a matriz única de desenvolvimento para a humanidade. Uma 
obscena matriz que no teatro internacional de dominação generalizada vem reduzindo, 
progressivamente, massas humanas a índices residuais de existência manipulável e 
desgastada – a existência globalizada das novas plebes do império. 
O repasto dessa matriz designa-se mercado. Mercado mundializado, cada vez mais 
"neo" na sua desregulação, mais "neo" na sua liberalização e  privatização e que instala 
e desenha uma economia-mundo que  se anuncia duradoura, redentora e garante da paz 
e da felicidade dos povos. 
 
Liderando esse (sempre) reactualizado paradigma de desenvolvimento que se fez 
ideologia do bem, política do melhor e mais aperfeiçoado progresso, até ao "fim da 
história", aí temos, hoje, o grande exemplo, o grande estado dos estado – os estados 
unidos da América, nas mais apuradas das suas operações de redenção do planeta:…a 
Coreia, a Guatemala, Cuba, Vietname, o Líbano, S.Salvador, a Nicarágua…o Irão, a 
Somália, a Bósnia, o Sudão, o Afeganistão, o Iraque… (e não esgotamos os exemplos). 
Enfim, contra o mal que resiste, sistematicamente, à construção do melhor dos mundos, 
um mundo que está na sua fase mais desesperada, mais ofensiva, a fase de uma guerra 
económica, financeira, infinita, como forma de dominação planetária, de reestruturação 
violenta  das relações sociais nos países capitalistas desenvolvidos e estendendo-se a 
novos territórios, o Sul "subdesenvolvido" onde, tem conseguido, impunemente, 
devastar  recursos naturais e descartar a história e a cultura dos povos. 
 
É em nome desse modelo de desenvolvimento que umas poucas centenas de pessoas 
mais ricas do planeta têm o mesmo nível de rendimentos que quase metade da 
população mundial. É por causa desse modelo desenvolvimento que 44% da população 
mundial vive abaixo do limiar da pobreza e na África subsaariana e na Ásia do sul cerca 
de 80% dos habitantes vivem em extrema miséria. Escandalosa matemática fornecida 
pelos estudos das Nações Unidas! 
 
Saudamo-nos porque estamos aqui. Saudamo-nos porque somos já movimento 
localizado e deslocalizado (em canais de resistência organizada). Saudamo-nos porque 
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queremos construir a alternativa-mundo libertadora de movimentos inversos, 
renovados, génese de nova matriz, de novas e outras endógenas energias – autoridade 
legítima, consentida, no cumprimento do primado da comunidade. Saudamo-nos porque 
somos mulheres e homens resistentes à premonição da degeneração social que não é o 
exílio da história. 
 
Saudamos Nelson Mandela que em véspera da reunião do G8, em Inglaterra, e contra a 
obscenidade, exigia a libertação de milhões de escravos da pobreza. 
Saudamo-nos porque somos desconstrutores de utopia e, como se diz na língua deste 
maravilhoso país, " estamos para allá del sueño…" 
  
  

"…a globalização começou com o primeiro homem. O primeiro homem (se é 
que alguma vez existiu ´ um primeiro homem ´) era já a humanidade inteira. 
Essa humanidade produziu infinitas respostas adaptativas. O que podemos 
fazer, nos dias de hoje, é responder à globalização desumanizante com uma 
outra globalização, feita à nossa maneira e com os nossos propósitos. Não tanto 
para contrapor. Mas para criar um mundo plural em que todos possam 
mundializar e ser mundializados. Sem hegemonia, sem dominação. Um mundo 
que escuta as vozes diversa, em que todos são, em simultâneo, centro e 
periferia."  

  
São palavras do escritor moçambicano Mia Couto que alimentam o nosso cerimonial de 
esperança. 
  
Mia Couto sabe e nós sabemos, também, da imensa distância que nos separa desse 
futuro. O nosso futuro, hoje, é dominado pelas predadoras estratégias da economia do 
mercado internacional, pelas recomendações que o "Consenso de Washington" tem 
vindo a definir para as convergências  e  estratégia do modelo neoliberal. Essas 
decisões, nas mãos das instituições  financeiras internacionais e seus "lobbies" 
multinacionais acentuam e agravam os eternos condicionalismos ao desenvolvimento 
que passam,  sobretudo nos países do Sul, por desastrosas políticas de ajustamento 
estrutural, reformas inadequadas e incentivadoras de colapsos económicos e sociais. 
Desestruturação e desregulação dos estados, das economias e das comunidades locais 
que se vêem, ciclicamente, enredadas na dependência externa e num "odioso" e 
asfixiante endividamento que as mantém cativas, vulneráveis e propiciadoras da 
expansão do mercado privatizado e da "generosa" Ajuda ao desenvolvimento que, como 
provadamente sabemos, tem sido um grande negócio para o FMI e BM. 
  
Mas, será que sabemos? O que sabemos nós? Quantos de nós, cidadãs e cidadãos do 
mundo, sabemos a verdade sobre os grandes negócios industriais e financeiros, sobre a 
mentira que é a cooperação internacional e ajuda humanitária? Sobre as crises do 
próprio modelo capitalista contemporâneo? Sobre o desrespeito pelos direitos humanos? 
 
O nosso quotidiano absorve os impactos, as consequências da globalização e das 
políticas neoliberais, um pouco arrastado pelos acontecimentos, como uma 
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inevitabilidade, uma racionalidade, uma normalidade imperativa silenciada e sujeita à 
ausência de discurso crítico, de debate e de reflexão sobre a realidade. 
Sabemos o que sofremos…e sabemos que há uma imensa parte da humanidade em 
sofrimento,  para quem os desígnios, as utopias de progresso não têm oferecido mais do 
que a exclusão. 
 
Sem eufemismos, nem ingenuidade, os dados estão aí. A título de breve informação, 
segundo o PNUD (1998) um taxa excepcional de cerca de 4%  (durante 10 anos) sobre 
as 225 maiores fortunas do planeta seria suficiente para garantir o acesso universal aos 
bens humanos fundamentais. Esta soma representaria, por exemplo, 5% das despesas 
militares, ou 4% dos gastos publicitários anuais, em todo o mundo.  
 
O Banco Mundial manifestará sincera consternação pelo cenário de desumanização em 
África quando afirma que a educação é a chave fundamental para o desenvolvimento e a 
luta contra a pobreza? Sabemos que não. Sabemos que o equívoco é uma estratégia. A 
chave principal  do desenvolvimento e da luta contra a pobreza é um comércio justo, é a 
anulação absoluta da dívida externa do Terceiro Mundo é o fim da condicionalidade 
económica imposta pelos países ricos e suas instituições financeiras internacionais e 
para quem, na verdade, a chave do progresso não é a educação, é o dinheiro. 
  

(A propósito do Sul, uma breve nota sobre África) 
De África nos chega uma outra expressão, um outro sentido se os soubermos 
recolher na esteira e no capim que nos forem consentidos. Dessa transgressão 
africana de vícios, de solidariedades, de medos e de coragem que nos 
desconstróem filosofia, não trataremos aqui. Recordaremos, por homenagem, se 
o permitirem, os prenúncios dum velho moçambicano: "antigamente, os sobas 
diziam para se olhar para o chão, pois aí se encontravam os deuses. Vieram os 
missionários e com eles o céu para olhar. Era lá que estava Deus. Chegou depois 
o Partido e era em frente que se devia olhar, para o Homem Novo. Hoje ninguém 
sabe para onde olhar…"   
Não saber, em África, talvez seja um verdadeiro começo. Queremos dizer: não 
saber o que nós queremos que África saiba… 
Saber ou não saber, eis a questão. 

  
Admitam-nos, agora, duas ou três ideias sobre o tema em questão, educação como 
processo de resistência, no quadro da actual economia mundializada, neoliberal . 
  
Dizíamos e queremos reafirmar que a chave para um mundo evoluído que 
unilateralmente nos é imposto e para o qual não respeitam o nosso aval, está totalmente 
organizada à volta de um princípio único: o mercado. O mercado (des)regulado  pela 
crescente e deslocalizada  mundialização  de negócios, cada vez mais improdutivos, mas 
mais acumulativos ( mais finança, mais dinheiro…), mais privatizado e mais 
concorrente. Princípio que autoriza o ataque contra os serviços públicos; incita ao 
prolongamento da duração do trabalho e a sua flexibilização; encoraja a regressão 
social, em cada um dos países (no nosso caso) da Europa. A ameaça vem por cima, 
pelas negociações entre governos, empresas multinacionais e  instâncias que não são 
submetidas ao controle democrático como por ex: a Comissão Europeia ou o Banco 
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Central Europeu. Não nos reconhecemos neste cenário, nesta Europa de negócios 
secretos e ídolos financeiros. 
  
Mas a educação refunda-se  em novo quadro prospectivo. 
 
Recorrendo-nos da informação do Professor (belga) Nico Hirrt, os gurus da Comissão 
Europeia são bem explícitos ao dizer claramente que a escola pública é um "velho 
mamute", deve morrer, há que abrir espaço ao sector privado. 
As políticas para o mercado de trabalho da OCDE pressionadas pelos "lobbies" 
industriais são, igualmente, esclarecedoras quando afirmam que a missão fundamental 
do ensino é ajudar o indivíduo a desenvolver todo o seu potencial, convertendo-se num 
ser humano completo e numa ferramenta para a economia, disponível para aprender em 
qualquer idade e ao longo da vida (*). 
 
O Banco Mundial, no seu programa de alargamento para o auspicioso  mercado dos 
países menos desenvolvidos, declara que as reformas educativas serão mais orientadas 
para o mercado do que para o domínio público e condiciona, mesmo, os financiamentos 
aos países que melhor garantirem maior intervenção do sector privado. Tal como a 
OMC que se congratula com o movimento de crescente mercantilização da educação. 
Mais "mimos" não serão, por ora, necessários. 
  
Com certeza… o neoliberalismo reconfigura-se na disputa do mercado da educação. 
Criar um capital humano mais maleável, mais polivalente, flexível e competitivo para as 
exigências do lucro da iniciativa privada. Criar um cidadão produtor e simultaneamente 
um cliente de bens consumíveis, compráveis. Manter uma reserva de mão de obra 
disponível e com saberes mínimos para uma  empregabilidade efémera. É confiscar a 
educação. Menos escola, menos saber integrado,  para um mínimo de aquisição de 
habilidades profissionais e um máximo de produção, a menos custo. 
  
A racionalidade das politicas educativas decorrentes da lógica empresarial que 
transforma a educação num bem de consumo, numa fonte de lucro  restringe o acesso ao 
conhecimento, reproduz a estratificação social e transforma as relações sociais, 
fragilizando e rompendo solidariedades. 
 
Confrontamo-nos com uma nova e perigosa era, no cenário da guerra económica 
internacional, uma era onde reina a contradição, o paradoxo que nos expõe o vencedor, 
o herói dos recursos materiais como o modelo de progresso, um exemplo educativo. Do 
outro lado do paradoxo, do trágico, está a reserva alternadamente produtiva ou 
improdutiva, que vai à escola, ou não vai, que tem emprego, ou não tem, que é residual 
ou emigrante…enfim a oscilação, a maleabilidade, o esvaziamento, a flexibilidade, o 
limiar necessário que a escola deve permitir e que o mercado deve integrar. Esta é a 
paisagem a que a escola, a educação se estão confinando, se estão permitindo. 
Esta não é nossa escola. 
  
É preciso resgatar a importância da escola, resistir "com  a  educação". 
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O destinatário da educação não é o patrão que subtrai o direito humano de acesso ao 
saber integrado, à participação na vida social, política, cultural e que limita, ignora a 
formação  observadora  das opções do indivíduo e da elevação do seu nível de instrução. 
  
Sabemos que a escola é o repositório colectivo de conhecimento, garante da missão 
humana de produção e reprodução de saber. 
Essa, sim, é a nossa escola. 
  
É a escola que os poderes públicos, o estado têm o dever de preservar como património 
inalienável das comunidades, que deve gerir como bem colectivo e não um seu próprio 
bem. Permitir a submissão da escola (e falar da escola, é também enunciar os sistemas 
educativos) à lógica subversiva da mercantilização, torná-la suporte das empresas 
privadas e dos seus interesses, dos seus negócios deverá ser considerado crime contra os 
Direitos Humanos. A nosso ver, o Tribunal Penal Internacional, a OIT… deveriam 
intervir, ajudar a denunciar, de forma determinada, (n)este processo de desconstrução da 
escola pública. Ou será que estas supra instituições  estão já, também, traficadas pela 
nova lógica de delapidação do nosso património educativo e cultural?  
  
Resistir com educação afigura-se-nos um enunciado interessante, quase literário… 
contudo, não nos deixaremos iludir pelo eufemismo, pois a semântica da resistência é 
dura, por vezes, violenta. Lutar contra um poder tentacular e opressor não é nenhuma 
tarefa fácil, nem solitária, assim como não é possível a veleidade de humanizar o 
modelo de dominação e de controle existente no mundo. 
 
Educar para resistir é expressão de um processo lento mas eficaz para a construção de 
alternativas que restituam, resgatem a humanidade. Educar pela mundialização das 
resistências e das lutas por pensamentos alternativos e não por um pensamento 
alternativo é um imperativo para todos nós. 
 
A educação é uma ime nsa e incontornável responsabilidade, mas é também um 
instrumento privilegiado que consegue, até, escapar ao ardil da mercantilização, se nós, 
professores, técnicos, famílias, associações, sindicatos… aprendermos a lucidez contra a 
alienação. A educação é uma relação, é uma cumplicidade  permeável à generosidade e 
à transgressão. 
 
Pela educação, pelo ensino dos jovens, dos adultos, terá que passar, necessariamente, o 
mundo, a vida, na sua totalidade. Pelos currículos, pelas aulas, pelas actividades, pelo 
debates… pelos espaços, pelos tempos do nosso quotidiano tem que passar, 
forçosamente,  uma nova atitude, um acto de fulgor sobre a realidade. 
 
Nós temos que saber os "quês" e os "porquês" contra a inevitabilidade, os 
determinismos políticos, religiosos, culturais…Nós temos que ter, sistematicamente, à 
mão os Direitos Humanos que devem ter tanta importância na escola como tem a 
matemática e as línguas. Nós temos que aprender e ensinar que a cultura planetária, a 
emancipação das mulheres, a salvaguarda das condições vitais de existência, a 
prevenção do planeta; que a água doce, o ar, os oceanos, a energia solar…são bens 
comuns patrimoniais da humanidade… 
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Nós temos que aprender e ensinar a verdade já, agora, neste momento. 
 
Nós temos que desvendar os silêncios, os medos, libertar os atavismos da história. Nós 
somos a história, não a inventámos…  
  
Resistir é também dar conta de que a nossa actualidade usufrui de virtuosos progressos 
tecnológico-científico que permitem melhores níveis de vida e de bem-estar; é analisar 
as escolhas, as opções pelas descobertas, pelas inovações científicas e aproximá-las das 
oportunidades igualitárias, democráticas. A evolução tecnológica, permite, 
naturalmente, uma melhor vida para o ser humano, mais tempo de ócio, de prazer, de 
enriquecimento intelectual. O efeito predador da económica, a mentira, a alienação 
política e ideológica (e até religiosa) têm roubado essa humanidade, ao longo dos 
tempos. 
 
Quando será o tempo? 
Até quando o tempo das catedrais ou dos condomínios fechados? 
Quando será o tempo de impedir o estiolar de comunidades porque não têm acesso a 
água potável, à saúde, à segurança alimentar, à educação…? 
A resposta é só nossa e de cada um de nós. A educação passa por aqui. 
A única escola (o único processo educativo) com capacidade de resistência será aquela 
que recuperar a propriedade do conhecimento para romper os muros da ignorância, da 
indiferença, da solidão.  
 
Estamos no fio da navalha entre o nosso futuro e uma nova e mais catastrófica ficção, 
onde já não seremos apenas "carne para canhão", seremos a gripe das aves, seremos o 
engripamento de todos os animais, seremos o vírus da SIDA, o mosquito dos 
paludismos, a cubaia dos transgénicos… mais! Seremos, talvez, até, figurantes numa 
película sobre o crime, a máfia, num qualquer jurássico e ancestral parque dirigido, 
manipulado  a  partir de um cartel instalado na lua.  (Há algum cineasta na sala?) 
  
Caras companheiras, caros companheiros, sabemos tudo isto!  
Mas na verdade, temos que ser menos discurso, para sermos mais obra. 
Temos que fazer, em vez de prometer, ou de esperar..,  
Como canta Ney Matogrosso "se correr o bicho pega, se esperar o bicho come…"  
Entre ser "pegado" ou ser "comido", qual é a alternativa? 
Nenhuma! 
  
A educação é mais do que uma resistência, é uma luta feroz e sem tréguas pela 
humanidade. 
(Devolvo a palavra.) 
  
(*) A nossa atenção para a afirmação "aprender ao longo da vida" que muitos de nós, 
professores, utilizamos como atitude positiva e num quadro de estratégias integradas de 
aprendizagem. A expressão não deverá ser confundida com a orientação economicista 
incutida na "nova" filosofia para a educação cujos  grandes objectivos da aprendizagem 
para e ao longo da vida são: competitividade, produtividade, empregabilidade. 
 


