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A EDUCA\=AO COMO EIXO ESSENCIAL DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO.
A re-inven<;ao da educa<;ao pela comunidade**
E meu prop6sito, neste texto, contextualizar a deriva!dilemas da educaflio, enquanto um dos campos da Politica Social (sectorizada, fragmentada, burocraticamente administrada) e expressao do Estado Social como
garunte dos direitos econ6mico-sociais e dos direitos cultumis, associados aos
direitos civico-politicos. Nesta perspectiva, importa supour o conceito de
educaflio como instruflio (a escola como espafo cientifico-tecnico) atraves da
articulafliO da formaflio etico-politica corn a formaflio estetico-expressiva.
Para o eftito, urge semeadconstruir uma nova cultum na e pela comunidade/sociedade civil para conferir legitimidade ao Estado de direito
democrdtico e civilizar o mercado global. A cidadania participativa
recomenda-se e a demooucia como habitus quotidiano impoe-se como
desfgnio da educafaO (formal, nao-formal e informal).

lntrodw;ao

No contexto do Ano Europeu da Cidadania pela EducaftiO, o presente
texto desenvolve-se em tres andamentos reflexivo-propositivos.
No primeiro andamento, enuncio que o projecto societal da modernidade, a escala do planeta e do nosso pais, esta ferido no prindpio
emancipat6rio de razao-ordem-progresso. No segundo andamento, pretendo identificar a deriva/problemas que afectam a educac;:ao, quando nao
* Professor do Institute Superior de Servi<;:o Social de Lisboa e em coopera<;:ao cientffica de docentes
com a Universidade dos A<;:ores. Consultor da Direc<;:ao e Presidente da Mesa da Assembleia Geral
do Chapit6 - Colectividade Cultural e Recreativa de Santa Catarina, Lisboa.
** Texro-referencia da Comunica<;:ao proferida no Seminario A Escola, foetor de desenvo!vimento sustentdve! numa comunidade, org. UEL - Centra de Forma<;:ao da Uniao de Escolas da Lourinha,
Escola Basica 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira - Nucleo dos Apoios Educativos e Camara
Municipal da Lourinha.
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encarada na dialectica psico-social e s6cio-polftica. No terceiro andamento, proponho que se recoloque a educayao (formal, nao formal e informal)
como eixo incontornavel de urn projecto sociocultural alternativo que resgate e potencie a cultura classica entre verdade (o cientifico-tecnico), bem
(o etico-polftico) eo belo (o estetico-expressivo). Projecto que desenvolve
uma polftica de proximidade ou de vizinhanya, de comunidade, ou seja,
de causas e/ou interesses comuns: democratizar;ao da democracia (Giddens,
2000) ancorada, nao no lucro, mas nos afectos-sentimentos-layos, em
inteligencia emocional (Cf Goleman, 1996). Cuidar do presente corn sentido de futuro, segundo a expressao de Lourdes Pintasilgo: se queremos um
futuro melhor~ o Jitturo comer;a hoje e estd nas nossas maos (Cf Pintasilgo,
1998). Para este desfgnio importa convocar os actores sociais (familia,
escola, autarquias, empresas, organizay6es da sociedade civil) para uma
intervenyao articulada (nao corporativista) de humanizayao da vida como
recle de relar;oes reciprocas e da democracia como hdbito quotidiano (Mary
Richmond, 1922).

1. A modernidade como deceps:ao e pessimismo larvar: o recrudesci-

mento da barbarie em tempo de globalizas:ao

0 projecto sociocultural da modernidade entrincheirou verdade,
bem e belo. Uma cultura cartesiana que foi transformando o universo
numa enorme loja. Nesta loja global, de facto, nao e possivel comprar um
amigo a um mercador (Antoine de Saint- Exupery, 1940). Impera o
Mercado em detrimento do Estado e da Comunidade, a regulaf·ao
sobrep6c-se a emancipar;ao prometida (Boaventura de Sousa Santos,
1991). 0 projecto da modernidade, sob a bandeira da razao- ordem
progresso, cntrou em deriva. Qual 0 tempo de hibernayao nao e previsfvel, sabemos, isso sim, que a gestayao da modernidade durou tres
seculos.
0 confronto desenvolvimento/subdesenvolvimento, segundo Josue
de Castro ( 1971), e urn problema de subeducar;ao, nao apenas do terceiro
mundo, mas do mundo inteiro. Uma geopolitica que, no tempo da
globalizayao, escancara os dramas e cava as suas ameayas e riscos. 0 crescimento econ6mico de poucos saldou-se em subdesenvolvimento humano
[:\TER\'FC:C,: ..\o SOCic\1, .1 l, 2005
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de to dos (Alain Touraine, 19 81). Como inverter a march a da loucura da
normalidade (Arno Gruen, 1995)?
A visibilidade do terror, em onda mediatica, do tempo presente, torna-se anestesiante (mais 10 milhoes de pobres, depois de 11 de Setembro, a
juntar aos 800 milhoes existentes, sem direito a subsistencia, segundo o
Banco Mundial). Re-emergem os fantasmas da pre-historia. E, por isso,
quanto menos uma coisa efolada, mais cresce (Carlos Amaral Dias, in Rev.
Expresso, 27.10.2001, p. 18). Dai, a necessidade de reflectir- conversar
para que a exorciza~ao dos medos e amea~as nao se fa~a pela catadupa de
anedotas, que circulam na pra~a publica, banalizando os acontecimentos
do real, mesmo pela boca dos mais pequenos. lmagina~ao delirante e
anestesiante, bem propria da mentalidade dos portugueses.
Este diagnostico, a escala do nosso pais e pela palavra da Conferencia
Episcopal Portuguesa, traduz-se em sete pecados sociais, que exigem

responsabilidade soliddria pelo bem comum:
a) os egoismos individualistas (..)

b) o consumismo, fruto de ton modelo de desenvolvimento (..)

c) a corrupr;ao, verdadeira estrutura de pecado social (..)
d) a desannonia do sistema fiscal ( ..)

e) a irresponsabilidade na estrada (..)
f) a exagerada comercializar;ao do fen6meno desportivo (..)
g) a exclusao social, gerada pela pobreza, pelo desemprego, pela folta de

habitar;ao, pela desigualdade no acesso

a saude e a educar;ao (..)

Para contrariar ou combater estes pecados sociais exige-se a educa~ao
nos valores, o gosto do bem comum, a generosidade como atitude social,
a paixao por urn Portugal melhor (CEP, 2003: 6-7).
2. A cartografia da educayao reduzida a instruc;ao e prodiga em insucessos. Em busca de urn novo olhar para refundar a modernidade
A democratiza~ao do ensino funda urn tempo de promessa, contraditado pelo abandono, repetencias, comportamentos disruptivos, violencia,
toxicodependencias licitas e ilicitas. Contraditado tambem por forma~6es
lNTERVENc,:Ao SociAL, 31, 2005
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superiores sem mercado de trabalho (20 a 25 mil sao anualmente exclufdos, in Expresso- Emprego, 13.10.2001); por chumbos de elevada taxa no
ensino universid.rio, nada estranhos a profissores incompetentes, como
reconheceu o Tribunal de Instrw;:ao Criminal e da Relac:;:ao do Porto
(Didrio de Noticias- Educac:;:ao, 12.06.2001); por licenciados que entram
virginalmente no doutoramento e sobrarao doutores (Antonio Hespanha,
Escolrl- Informa~ao, Setembro de 2001). Questoes paradoxais, quando se
anuncia, como desfgnio, sociedades educativas ou do conhecimento.
Para repensar a educac:;:ao e conferir-lhe o seu valor de eixo central do
desenvolvimento, torna-se inadiavel uma leitura de nfvel macro ou societal, nomeadamente da educac:;:ao enquanto uma das polfticas (sectorizada,
fragmentada) do Estado Providencia.
Necessidades humanas ou sociais, valores, direitos e deveres humanos.
A historicidade e a multiculturalidade do humano e do social impedem a
criac:;:ao de conceitos objectivos e universais sobre a condic:;:ao do homem
como animal politico (Aristoteles, sec. V a.C.)? Nao ha necessidades/valores humanos basicos para alem dos tempos e das culturas? A relatividade
est a nas respostas/ satisfac:;:ao a essas necessidades ...
A nitidez salina do real (Sophia de Mello Breyner) e a necessaria complexidade da semente (Natalia Correia) obrigam-nos a ver corn olhos
novos o nosso tempo. Urn novo olhar para fundar uma nova cidadania,
ancorada na indivisibilidade dos direitos humanos (dvico-polfticos,
economico-sociais e culturais) e no cruzamento de linguagens (ciencias,
artes, filosofia, discurso das religioes, sabedoria popular, ... ). Ou seja, a
construc:;:ao de urn novo sensa comum, que e critica a razao indolente, contra
o desperdicio da experiencia (Boaventura de Sousa Santos, 2000). A cidadania democratica (civile social) anuncia-se/oferece-se como desejo-vontade
de mudar a polis.

3. Educac:;:ao e desenvolvimento social: o homem-cidadao como finalidade e motor do desenvolvimento
A concepc:;:ao de Desenvolvimento Social questiona o modelo de desenvolvimento do pos-guerra - Estado de Bem Estar Social: a ciencia e a tecnologia refens do Mercado, o cidadao st'tbdito-consumidor e o universo
l:iTl'RVLi'JC,:Ao SOCIAL, .'31, 2005
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transformado numa enorme loja. A porta, especialmente a pobreza, o desemprego e a exclusiio social que aftctam todos os paises (ONU, 1995). Urn
desenvolvimento alternativo imp6e-se, que toma por nome cuidar o jitturo
(Pintasilgo, presid., CIQV, 1998), se for esta a nossa escolha.
Em tempo de holocausto terrorista (Soromenho-Marques, Jornal de
Letras, 3.1 0. 200 1) - terrorismo larvar sem rosto e terrorismo oficial,
importa, e urgente, ousar-investir na educa<;ao das pessoas, desde de antes
do ber<;o e, particularmente, na educa<;ao dos adultos, porque a critica ao
capitalismo como modo de vida, desde ha anos, tern vindo a ser denunciada (Michel Bosquet, 1973; Andre Granou, 1975).
Assim, desde os anos 60, esra dispon1vel uma cdtica sobre a educa<;ao:
do aprender a ser (UNESCO, 1972) ao aprender a viver juntos, aprender a
viver eo m os outros (UNESCO, 1996). A recoloca<;ao do estetico-expressivo e do etico-polltico para enquadrar e conferir sentido ao ciendfico-tecnico. Neste movimento, de ha anos, vai ganhando consensualidade as
seguintes perspectivas:
a) Uma educa<;ao/socializa<;ao que concilia verdade, bem e belo, ou seja,
uma educa<;ao que deve organizar-se a volta de quatro aprendizagens
fimdamentais que, ao longo de toda a vida, seriio de a/gum modo para
cada individuo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer ( .. );
aprender a fazer ( . .); aprender a viver juntos ( ..); finalmente aprender a ser ( .. ) via essencial que integra as tres precedentes (UNESCO,
1996: 77);
b) Uma educa<;ao formal ou escolar pautada pela igualdade de oportunidades e pela equidade (discrimina<;ao positiva), tendo como referencia, segundo Am6nio N6voa, a necessidade de educar cada um ate
ao limite das suas possibilidades, procurando, ao mesmo tempo, conseguir a integrar;iio de todos, para que a escola, na sua vontade de
instruir, nao incapacite para o desejo de aprender. Uma educa<;ao que
reconhece e trabalha as culturas juvenis (Machado Pais, 1996) e
rompe corn a exclusao dos estranhos (Garcia, 2000), porque se
acredita que a inova<;ao e fruto da complexidade;
c) Uma educa<;ao que requer a colegialidade dos educadores e professores (contra o disciplinarismo) e a coopera<;ao interprofissional
(assistentes sociais, psic6logos, medicos), rompendo corn o corporalNTERVEN<;:Ao SOCIAL, 31, 2005
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t1v1smo e a hegemonia unipolar dos educadores/professores (v.
Dicionario de Bioetica, 200 1);
d) Uma educa<;ao (formal, nao formal e informal) que constitui a
Sociedade Civil como antidoto ou desequilibrador do papel regulador do Estado e avassalador do Mercado, ou seja, a centragem da
educa<;ao nos actores sociais pr6ximos (pais, familias, professores,
autarquias, associa<;6es, empresas), em alternativa asobrevaloriza<;ao
da Escola-Quartel, do Estado-Pai e do Mercado-Patrao. Ou seja, o
desenvolvimento local como estrategia, segundo o prindpio de pensar globalmente e agir localmente. Rendi<;ao a vida como rede de
relar;oes reciprocas (Mary Richmond, 1922). A localiza<;ao como
estrategia para que cada escola seja em projecto educativo, uma casa
cam rosto, na Cidade;
e) Uma educa<;ao/socializa<;ao/re-socializa<;ao das pessoas para alem
das idades, do genera, das diferen<;as etnicas, religiosas ou sexuais contra a vida consentida, pela vida com sentido (Carmo Ferreira,
1998). Uma educa<;ao que requer a autenticidade dos formadores,
que dela fazem semente de uma nova cultura, segundo a ideia de
Agostinho da Silva (1989). Uma educa<;ao que requer dos adultos
uma postura reflexiva e de auto-forma<;ao: uma cultura de aprendizagem atraves do movimento uma hora por dia para estudar
(UNESCO, 1997);

f) Uma educa<;ao que requer uma cultura organizacional democratica
que respeita os subalternos (pessoal tecnico-administrativo e auxiliar)
e os alunos, crian<;a ou jovem, nos seus direitos de pessoa-cidadao,
coma manda a Convenr;iio sobre os Direitos da Crianr;a, adoptada pela
Assembleia Geral das Na<;6es Unidas, em 20 de Novembro de 1989,
e aprovada pela Assembleia da Rep(iblica, em 8 de Junho de 1990.
Cultura para a cidadania em contexto escolar, reconhecendo e promovendo a iniciativa e a criatividade dos jovens em suas traject6rias
de vida (Cf. David, 2004);
g) Uma educar;ao para o desenvolvimento (Santos Silva, 1990), nao a
medida dos an os 60 (os paises do N orte a recolonizar os do Sul),
mas uma educa<;ao de todos e direccionada para a opiniao publica,
para um novo senso comum (Boaventura Sousa Santos, 2000) que
deve combinar:
hTI·:RIT.:-i~:Ao
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um novo olhar (articula<,:ao/ dial ago de linguagens)
uma nova erica (solidariedade e co-responsabilidade)
uma nova politica (cidadania participativa)
uma nova estetica (reencantar-se, deslumbrar-se, emocionar-se, fazer
durar em si a alegria do bonito, da generosidade e do prazer).

Para que o futuro seja possivel, havemos de cultivar os valores da nao
violerzcicz e de respeito por todas as fimnas de vida, da solidariedade e
uma ordem economica justa, da tolerancia e uma vida de verdade e de iguais
direitos e parceria entre homem e mulher (Hans Kung, 1998). Uma cultura
alternativa, sustentada e sustentivel, nas riquezas humanas - afictivas,
mentais, flsicas - constituem a finalidade e o motor do desenvolvimento,
conforme a DeclaJ-afdO Europeia dos Objectivos Culturais, 1986. Uma
cultura, sempre em constru<,:ao, que se funda no principio radical de
que as coisas tem pm;o, o homem dignidade (Immanuel Kant, 1724 1804).
Nesta perspectiva, a comunidade/sociedade civile o educador (formal,
nao formal, informal) de uma nova cultura. Ninguem e de ninguem, diz
a can<,:ao. 0 homem sonha-espera ser educado coma o artesao do oitavo dia
(Hubert Reeves, 1990).
Para esta ousadia-utopia, recusa-se a pedagogia bancdria, retoma-se o
fila a de Socrates (sec. V a. C.), que Paul a Freire (1921 - 1997) baptizou
de pedagogia dialogica. Aceita-se a pluralidade dos actores sociais e a diversidade das posi<,:oes coma seio de complexidade que favorece a expansao c
a inova<,:ao, coma tem sido a dinamica do universo, desde ha 20 mil milhoes de anos, e a dinamica do ser humano, desde ha 15 milhoes de anos.
Estrangeiros no universo ou ao inves filhos do cosmo, segundo o astrofisico
nuclear, Hubert Reeves, 1990. Um humanismo concreto que se demarca
do humanismo abstracto, que tem configurado a chamada civiliza<,:ao ocidental. Uma pedagogia da esperanfa para refundar a educaflio na cidade,
segundo Paulo Freire (1991), recomenda-se, pm·que os filosofos limitaram-se a interpretar 0 mundo de diversas maneil-as; 0 que importa etransformdlo, segundo a XI das Teses sobre Feuerbach, de Marx ( 1975:30). Assim, Jose
Games Ferreira, nos anos 30, em versos duros, afiados, agrestes, anunciava
o campo da utopia:
]NTERVEN~:AO
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Pois os hornens sabern
e cantarn e cantarn
corn rnorte e suor.
0 nosso rnundo eeste...
(Mas hd-de ser outro).
Ou, na linguagem acalentada pelo verde-azul da Serra da Amibida, a
palavra do professor-poeta Sebastiao da Gama (1924- 1952):

Pelo sonho eque varnos
cornovidos e rnudos.
Chegarnos? Nao chegarnos?
Raja ou nao haja ftutos
pelo sonho eque varnos.
(..)

Chegarnos? Nao chegarnos?
- Partirnos. Varnos. Sornos.
E, ainda, na linguagem do menino de 10 anos, Inacio Cruz, aluno de
Maria Rosa Colac;:o (A Crianfa ea Vida, 40a ed., 1996, p.25):

0 arnor ecorno duas borboletas que estivessern
sobre urna rosa, a rnais linda de todas do jardirn.
0 arnor tern que haver.
Se nao houvesse arnor nao havia nada bonito.
0 arnor sao duas estrelas a brilhar, a brilhar.
A rosa e o sol sao o arnor.
0 arnor ea poesia.
0 arnor sao dois passarinhos a construir a sua
casinha.
0 arnor e nao haver policias.
Em nome da cruz do Inacio, dos meninos sem infancia e dos adultos
sem principezinho, dedico esta reflexao-procura a Paulo Freire, por quem
aprendi, sendo professor, a ser monitor de alfabetizac;:ao de adultos; dedilNTERVENC,:Ao SOCIAL, 31, 2005

Educa<;:ao coma eixo essencial do desenvolvimento sustentado

I 93

-------------------------------·----

eo aos Meus Alunos de ontem e de hoje (contabilidade, cdlculo comercial,
no~oes de comercio, matemdtica, historia das institui~oes sociais, servi~o social,
anima~iio sociocultural, etica e deontologia da interven~iio social), ainda, a
Maria Joao Pires para quem as teclas do piano em si ressoam como musica de sofrimento: Sinto-me mal par pertencer a uma ra~a humana que niio
merece respeito nenhum.
Quero acreditar que o nosso mundo e este, mas hd-de ser outro. Quero
continuar a ser aluno da vida, porque, como diz Sebastiao da Gama no seu
Didrio, nao ha ex-alunos.
Quero acreditar que e possivel, corn paciente persistencia (Paulo Freire),
construirlformarmo-nos para uma etica alternativa que, assente na liberdade plural, afirme valores/ deveres que irmanam projecto pessoal - projecto profissional - projecto societirio. Uma nova etica que toma por
nome: solidariedade, cuidado, solicitude, didlogo, co-responsabilidade, como
se reflecte/ defende em Par uma carta etica da interven~iio social (Cf.
Fernandes, 2004). Uma etica nova, radicada no perdiio- promessa, porque
se encara o homem em sua condi~iio humana, ou seja, em sua s6cio-historicidade, como amoravelmente reflecte a fil6sofa Hannah Arendt (1958,
ed. 2001).

Condusao

Transversa o meu discurso-reflexao nao a denuncia do Erro de
Descartes, mas a critica, em tempo de hoje, ao cartesianismo reproduzido
no campo das ciencias e das tecnologias, porque, parafraseando Norbeto
Bobbio, em A Era dos Direitos ( 1992), o problema fundamental em relac;:ao
ao desenvolvimento e a educac;:ao nao e tanto cientifico-tecnico, mas
sobretudo etico-politico. Nesta perspectiva, no prindpio era o belo-prazer-beatitude-deslumbramento-proximidade, fonte criadora e criativa do
homem como artesiio do oitavo dia, segundo a expressao do astrofisico
nuclear Hubert Reeves (1990). Criatura, mas por designio criador, apesar
e contra a nitidez salina do real, em jeito de Sophia de Mello Breyner
Andresen, como sempre se disse em seu nome completo.
Por isso, e cientifico cruzar linguagens: a da ciencia e tecnologia, a da
filosofia, a das religioes, a da sabedoria popular, a dos meninos e meninas
lNTERvEN<;:AO SOCIAL, 31, 2005
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procurantes, em sua poesia, a das artes eruditas ou performativas. Urn
novo saber para urn novo senso comum, a maneira de Boaventura de Sousa
Santos ou de Sebastiao Salgado, quando nos interroga em seus retratos do
homem errante/erd_tico (pobres, emigrantes, refugiados, asilados), expondo nossa condi<;:ao humana a luz do scu doutoramento em economia, que
transfigura pela fotografia.
Por isso, e cientffico, ou seja, virmos em busca da verdade, cruzando
raziio e corar;iio, como nos diz Helena Marujo, tambem doutorada e professora, mas no campo da psicologia e ciencias da educa<;:ao, quando nos
adverte e incentiva para a quesrao do optimismo, esperanr;a e ftlicidade ( .. ),

de sonhos e utopia niio ebanal, mas usd-los para guiar a vida eproprio de tantos, os que ainda acreditam (Marujo, 2005).
Creio que, apcsar da nitidez salina do real, pertence-nos o clever de nos
deixar visitar pelo deslumbramento e pelo surpreendente da vida como
semente complexa (Natalia Correia).
Creio que, sendo a busca da verdade importante, hoje, mediaticamente oferecida ou comprada, o belo e determinante. E pelo corar;iio
(Pascal, sec. XVII) que o homem, em sua sociohistoricidade se constitui
ou se arroga como artesiio do oitavo dia. Criador de alternativas polfticas e
normativas, em_ nome de uma vida balizada/animada pela exponencia<;:ao
do bem contra a barbcirie (Cf. ONU, 1948). Nesta perspectiva, a cultura
democratica precisa de se rejuvenescer pela cidadania participativa, a sua,
a minha, mobiliza<;:ao da sociedade civil para conferir legitimidade
democratica ao Estado e para regular/civilizar o poder quase sem rosto do
mercado global.
Tanta palavra dita. Tanto saber disponfvel. Tanta coisa por fazer. Tanta
coisa possivel a fazer pela Cidade/Comunidade, a maneira de Jose Afonso:

Cidade
Sem muros nem ameias
Gente igual por dentro
Gente igual por fora
( .. )

Cidade do homem
Niio do lobo mas irmiio
Capital da alegria
!en ER\'F.0:<,:Ao SOCIAL, 31, 2005
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