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RESUMO

Este artigo é resultado de estudos bibliográficos sobre emancipação, desenvolvimento local sustentável e cidadania.
Pretendemos destacar a relevância da gestão do saber no mundo contemporâneo e a importância da educação como vetor
de desenvolvimento, visto que a sociedade contemporânea se estrutura em função da educação, do conhecimento e das
tecnologias. Daremos enfoque à educação como instrumento ou mecanismo eficaz de gestão compartilhada, na perspectiva
da emancipação social e do Desenvolvimento Local Sustentável. Outro destaque importante neste artigo é pensar a
educação como impulsionadora da transformação de mentalidades para o exercício pleno da cidadania.

Palavras-chave: Educação. Emancipação. Desenvolvimento Local Sustentável.

ABSTRACT

This article is the result of bibliographic studies of emancipation, sustainable local development and citizenship. We intend to
highlight the importance of knowledge management in the contemporary world and the importance of education as a vector
of development, since the contemporary society is structured based on education, knowledge and technologies. We will
focus on education as an instrument or effective mechanism for shared management, within perspective of social
emancipation and Sustainable Local Development. Another highlight in this article is to think about education as driving the
transformation of mentalities to the full exercise of citizenship.
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INTRODUÇÃO

Assegurar a qualidade de ensino hoje é uma necessidade das escolas em vista aos desafios impostos pela
contemporaneidade. Amorim, Santos e Castañeda entendem que:

[...] a qualidade do ensino e da gestão do conhecimento na escola constitui-se em uma exigência
da sociedade contemporânea, que vê no acesso à educação uma possibilidade de ascensão social e
econômica, promotora da melhoria da qualidade de vida em diferentes setores da comunidade.
(2012, p.117)

Tomando por base que “a educação é considerada um dos bens culturais mais significativos para a humanidade, para uma
sociedade, a aquisição do conhecimento se faz necessária e o ensino é uma das maneiras formalizadas e utilizadas para este
fim”. (MIDLEJ, 2011, p. 55). Neste sentido reafirma-se a importância do fortalecimento dos processos educativos, como
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forma de assegurar a garantia e perpetuação deste bem.

A realidade vivenciada hoje, tanto nas escolas, quanto nas secretarias de educação, é a de um cenário educacional repleto
de entraves que dificultam a consolidação de projetos e ações educativas. Os processos educativos desenvolvidos nas
escolas ou fora delas precisam ser articulados para gerar espaços de formação de fundamental importância na gestão do
saber, e a transformação de mentalidades para o exercício pleno da cidadania na gestão compartilhada do Desenvolvimento
Local Sustentável. A educação é a política social mais próxima da gestação do sujeito capaz de história própria, porque pode
motivar o surgimento da consciência crítica e autocrítica, permanecendo como impulso fundamental do saber pensar e do
aprender a aprender; ao mesmo tempo, é a política social mais próxima da politicidade, já que está na raiz da competência
política capaz de se contrapor à pobreza política.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

O professor Ladislau Dowbor defende a ideia de que a educação para o desenvolvimento local está diretamente vinculada à
compreensão de que podemos ser donos da nossa própria transformação econômica e social, de que o desenvolvimento não
se espera, mas se faz. Isto constitui uma das mudanças mais profundas que está ocorrendo no país. Tira-nos da atitude de
espectadores críticos de um governo sempre insuficiente, ou do pessimismo passivo. Devolve ao cidadão a compreensão de
que pode tomar o seu destino em suas mãos, conquanto haja uma dinâmica social local que facilite o processo, gerando
sinergia entre diversos esforços.

Dowbor compreende que grande parte do que constitui o que hoje chamamos de qualidade de vida não depende muito –
ainda que possa sofrer os seus impactos – da globalização, depende da iniciativa local. Ele destaca que quanto mais se
desenvolve a globalização, mas as pessoas estão resgatando o espaço local, e buscando melhorar as condições de vida no
seu entorno imediato. Concordamos com o autor, quando ele diz que é no plano local que a participação pode se expressar
de forma mais concreta.

Com o peso crescente das iniciativas locais, é natural que da educação se espere não só conhecimentos gerais, mas a
compreensão de como os conhecimentos gerais se materializam em possibilidades de ação no plano local. Entra em
destaque o “aprender a colaborar”, importante o suficiente para ser classificado como um capital, uma riqueza de cada
comunidade, sob forma de capital social. Dowbor traz a constatação de que se antigamente o enriquecimento e a qualidade
de vida dependiam diretamente, por exemplo numa propriedade rural, do esforço da família, na cidade a qualidade de vida
e o desenvolvimento vão depender cada vez mais da capacidade inteligente de organização das complementaridades, das
sinergias no interesse comum.

Nesta perspectiva, a educação não pode se limitar a constituir para cada aluno um tipo de estoque básico de
conhecimentos. As pessoas que convivem num território têm de passar a conhecer os problemas comuns, as alternativas,
os potenciais. A escola passa assim a ser uma articuladora entre as necessidades do desenvolvimento local, e os
conhecimentos correspondentes. Não se trata de uma diferenciação discriminadora, do tipo “escola pobre para pobres”:
trata-se de uma educação mais emancipadora na medida em que assegura ao jovem os instrumentos de intervenção sobre
a realidade que é a sua.

A globalização, informação e mobilidade são vistas como as três mais importantes características do nosso tempo, daí a
importância da participação das diferentes vozes da comunidade mundial para os encaminhamentos sociais.

O capitalismo tem uma lógica própria, uma forma mecânica de atender as necessidades humanas, físicas e culturais, entre
outras. São produzidos bens e são realizados serviços para atender as demandas de consumo, mas apenas um pequeno
grupo utiliza o dinheiro, as técnicas e as ideias atreladas à matéria-prima de modo a promover a organização do trabalho
por meio da gestão e do planejamento. De modo geral, as riquezas se concentram nas mãos de poucos.

Órgãos como o SEBRAE estimulam a criação de microempresas, a partir da ideia de que todos podem gerenciar um
empreendimento. Porém, as habilidades necessárias para isso, não são encontradas na maioria dos empreendedores
iniciantes e não há uma política que assegure o acesso facilitado ao conhecimento necessário para tal. O “discurso”
capitalista não promove a inclusão de pessoas, antes contribui para o agravamento do desemprego e da má qualidade dos
serviços públicos. Os trabalhadores, como forma de reagir ao sistema, criam formas autônomas de trabalho, autogestão de
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empresas e criação de cooperativas.

AUTOGESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A autogestão possibilita uma transformação social de ordem intelectual, cultural e moral na vida dos trabalhadores. As
cooperativas surgem da luta entre classes contra o capitalismo, os preços exorbitantes de materiais de primeira
necessidade, a exploração de mão-de-obra e o desemprego. O trabalho realizado por eles é voltado para o desenvolvimento
sustentável da comunidade, a economia é solidária e os meios de produção e os recursos são coletivos, não é permitido
explorar a força de trabalho do outro e há a repartição equitativa dos resultados, positivos ou não.

Para Paul Singer (2000), a economia solidária é um processo de radicalização da democracia, na medida em que busca
estabelecer mudanças na estrutura do Estado. Não se trata de uma política do Estado de bem-estar, mas sim de uma forma
de democratização das oportunidades, extensão de direitos e garantia das necessidades básicas humanas. Nessa
concepção, a economia solidária popular caracteriza-se como um caminho rico de alternativas possíveis para todos.

A construção de sociedades sustentáveis tem como pressuposto o alcance de metas também previstas para o
desenvolvimento local sustentável, descrevendo-as: satisfação das necessidades básicas da população; solidariedade para
as gerações futuras; participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais; elaboração de um sistema
social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas; efetivação dos programas educativos e culturais
que apoiem a sociedade a buscar soluções para os conflitos socioambientais vivenciados no processo de desenvolvimento
local/territorial.

O conceito de desenvolvimento sustentável, segundo Carlos Jara (1998) tem dimensões ambientais, econômicas, sociais,
políticas e culturais, o que necessariamente traduz várias preocupações: com o presente e o futuro das pessoas; com a
produção e o consumo de bens e serviços; com as necessidades básicas de subsistência; com os recursos naturais e o
equilíbrio ecossistêmico; com as práticas decisórias e a distribuição de poder e com os valores pessoais e a cultura. Ainda
segundo o mesmo autor, a redução da pobreza, a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da população, o resgate
da equidade e o estabelecimento de uma forma de governo que garanta a participação social nas decisões são condições
essenciais para que o processo de desenvolvimento seja julgado como sustentável.

A Educação Ambiental como articulação sistêmica dos processos educativos formais e não formais é parte vital e
indispensável para se chegar ao desenvolvimento local e à gestão de sociedades sustentáveis, pois é a maneira mais direta
e funcional de se atingir objetivamente a meta da participação dos indivíduos e das comunidades locais/territoriais na
tomada de decisão a respeito do patrimônio socioambiental.

Os processos educativos coletivos hoje compreendidos como espaços de formação, como a Agenda 21, o Plano Nacional de
Educação Ambiental/PRONEA, Orçamento Participativo/OP, os Fóruns de Desenvolvimento Local Integrado e
Sustentável/DLIS, além de outros, precisam integrar a formação de educadores, técnicos e outros segmentos
representativos da sociedade para que possam atuar como agentes de desenvolvimento na consolidação do
Desenvolvimento Local Sustentável.

Para Mutim (2007), é possível estabelecer uma relação entre os processos educativos existentes nos municípios, a gestão
ambiental municipal e o nível de desenvolvimento local sustentável existente em cada contexto específico, com o propósito
de contribuir para a elevação da competência acadêmica, científica e profissional na área da educação, gerando referências
para a compreensão dos processos educativos como instrumento de participação e controle dos indivíduos e da coletividade
na gestão da sociedade e do desenvolvimento, que contém as referências da cultura, da ciência e da tecnologia.

A inserção do conhecimento local no currículo e nas atividades escolares implica numa inflexão significativa relativamente à
rotina escolar, mais afeita a cartilhas gerais rodadas no tempo. A dificuldade central, é de se inserir na escola um
conhecimento local que os professores ainda não tem. Neste sentido, parece razoável, enquanto se organiza a produção de
material de apoio para os professores e alunos – as diversas informações e estudos sobre a realidade local e regional – ir
gradualmente inserindo o estudo da realidade local através de um contato maior com a comunidade profissional local. Uma
dimensão importante da proposta é a possibilidade de mobilizar os alunos e professores nas pesquisas do local e da região.
Este tipo de atividade assegura tanto a assimilação de conceitos, como o cruzamento de conhecimentos entre as diversas
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áreas, rearticulando informações que nas escolas são segmentadas em disciplinas.

Faz-se necessário “redescobrir” o manancial de conhecimentos que existe em cada região, valorizá-lo, e transmiti-lo de
forma organizada para as gerações futuras. Conhecimentos técnicos são importantes, mas tem de ser ancorados na
realidade que as pessoas vivem, de maneira a serem apreendidos na sua dimensão mais ampla. Demo (2002) sinaliza a
relevância da importância da emancipação, destacando a necessidade da formação do sujeito capaz de história própria,
marcada pela autonomia no contexto social. Ele fala da pobreza política como a questão social mais dura e enfatiza que
saber garantir a sobrevivência com as próprias mãos é a competência política a ser adquirida pelos “pobres”. Para ele muito
mais grave que ser “ajudado” pelos outros é ser “pensado” pelos outros.

Segundo Demo “a carência material continua importante indicador de pobreza, mas ainda mais decisiva é a incapacidade de
gestar suas próprias oportunidades”. Ele trata a ignorância como o problema social mais profundo. A ignorância é o cerne
da pobreza, visto que uma boa definição de pobreza não é estar privado de bens materiais, é estar privado de construir
suas oportunidades. Uma das maneiras de se acabar com a miséria é através da educação, pois um ser educado consegue
prover o próprio sustento. Segundo o autor, processos emancipatórios precisam de “intelectuais orgânicos”, que seriam
gente mais consciente capaz de ativar a consciência crítica dos outros. Faz parte da noção de intelectual orgânico ter
consciência do risco de manipulação, sobretudo tendo a autocrítica voltada para as farsas tendenciosas dos discursos de
ajuda e solidariedade.

A escola pode contribuir com a criação de intelectuais, desde que a construção de conhecimentos seja fundamentada em
uma lógica crítica, capaz de possibilitar o desvelamento dos processos de dominação. Para Gramsci, “a escola é o
instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis” (GRAMSCI, 1982, p. 09). Nesse sentido, que a escola pode
formar intelectuais para a classe dominante ou para as dominadas. Se desejarmos constituir sujeitos politicamente
propensos a lutar em favor de transformações sociais e políticas temos, na verdade, que educar os nossos intelectuais. “Os
intelectuais são, portanto, primeiramente organizadores da função econômica da classe a que estão ligados organicamente”
(SIMIONATTO, 2004, p.59).

Efetivamente, os intelectuais orgânicos são os que irão ocupar funções nos partidos políticos, nas associações de bairros,
nos legislativos, executivos, nas repartições públicas, nas escolas, nos sindicatos, entre outras instâncias políticas da
sociedade. Neste caso, o sistema oficial de ensino, normalmente, não se preocupa em formar intelectuais orgânicos para as
camadas populares. Somos, portanto, nós os educadores populares que devemos organizar nossas escolas com vista a
formar politicamente estes sujeitos para lutar por transformações sociais, políticas, econômicas e/ou culturais. Neste
sentido, concordamos que os intelectuais:

São aqueles que imiscuem na vida prática das massas e trabalham sobre o bom senso, procurando elevar a consciência
dispersa e fragmentária das massas ao nível de uma concepção de mundo coerente e homogênea - os intelectuais orgânicos
são dirigentes e organizadores (MOCHCOVITH, 1988, p. 18).

CONCLUSÃO

Os objetivos da educação são: entender o SER, compreender a NATUREZA e destacar as INTERAÇÔES SOCIAIS. Deve-se
destacar a educação como vetor de desenvolvimento, visto que a sociedade contemporânea se estrutura em função da
educação, do conhecimento e das tecnologias.

O novo cenário intercomunicativo que marca a contemporaneidade aporta algo profundamente novo que se poderia
designar como o desafio da diferença. Se antes era possível ignorar o diferente porque era distante, hoje, ao contrário, a
proximidade impõe não só conhecer o diferente, mas conviver com ele. Do ponto de vista da educação, existe a nova
concepção de educação fundamentada na identidade-nós, e não focada na identidade-eu.

A educação do futuro precisa capacitar as pessoas para o diálogo, haja vista que a contemporaneidade é marcada pela
coabitação das diferenças, partindo do pressuposto de que todo homem social interage e interdepende do outro. Não há
como negar que as transformações decorrentes da visão contemporânea da globalização geram novo ambiente de
mobilidade que reconfigura profundamente todas as relações humanas e coloca sob suspeita os tradicionais fundamentos da
antropologia, das visões de mundo e das convicções ético-morais. O novo cenário intercomunicativo que marca a
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contemporaneidade aporta algo profundamente novo que se pode designar como o desafio da diferença.

No cenário da educação estão sendo introduzidas novas formas de conceber o homem e a sociedade, novos critérios de se
avaliar, novos mecanismos e práticas de gestão, novos conteúdos e procedimentos pedagógicos. A cultura a partir da
educação tradicional preparava as pessoas para um mundo homogêneo, fixo e estável que pressupunha a superação ou
eliminação da diferença. O ideal de vida social hoje pressupõe a convivência que inclui a diferença como condição humana,
por isso, o projeto para a educação do futuro deve prever “a formação de pessoas para a compreensão e o manejo das
diferenças”.

Goergen (2010) sugere que a educação só pode corresponder ao mandato da sociedade contemporânea se preparar as
gerações futuras para a capacidade de dialogar com a diferença no contexto de uma sociedade globalizada com todas as
implicações. Um aspecto interessante diz respeito a “dialética sociocultural”, pelo qual coexistem num mundo complexo as
ambiguidades e diferenças e, neste sentido, o grande desafio hoje consiste em equilibrar as diferenças, sem que haja
sobreposição de uma em relação à outra. O importante é o reconhecimento das diferenças que se confrontam e a tolerância
que se deve ter em relação a estas.

Diríamos que a escola humanizada pode ser palco em que educadores e educandos busquem o desenvolvimento do
pensamento reflexivo, que implica consciência, autoconsciência e expressão, o que contribui para o aprimoramento de
nossa relação com o mundo e com as demais pessoas, assim como com nossa própria identidade.

Concordamos com o pensamento de Touraine, com respeito à prática do diálogo em sala de aula, pois o autor espera:

[...] que a escola leve os alunos a dialogar, ensine-os a argumentar um contra o outro, analisando
o discurso do outro, ao mesmo tempo para aprender a manejar a língua nacional e para se tornar
capaz de perceber o outro, que é a condição de uma vida em comum (1999, p. 333).

O objetivo da educação é permitir aos jovens que tenham acesso aos dados básicos do contexto que regerá as suas vidas.
Não se trata de privilegiar o “prático” relativamente ao teórico, trata-se de dar um embasamento concreto à própria teoria.
O que se espera é uma escola um pouco menos lecionadora, e um pouco mais articuladora dos diversos espaços do
conhecimento que existem em cada localidade, em cada região. E educar os alunos de forma a que se sintam familiarizados
e inseridos nesta realidade.

Em outros termos, a era do conhecimento exige muito mais conhecimento atualizado e inserido nos significados locais e
regionais, e ao mesmo tempo as tecnologias da informação e comunicação tornam o acesso a este conhecimento muito
mais viável. A educação precisa, de certa forma, organizar esta transição.

Acreditamos que um dos desafios da educação está em formar o cidadão para se auto gerir, concordando que o trabalho é
um forte instrumento de emancipação do homem e ele deve estar envolvido em projetos que visem a autogestão, de forma
que “ele” esteja no centro do desenvolvimento das ações.

A educação tende a preencher o papel mais estratégico na política social, a escola não pode oferecer uma cidadania
tutelada, o que faz de seus alunos massa de manobra, submissos e ignorantes e tampouco desejar uma cidadania assistida,
porque aceita apenas a assistência necessária e tem como ideal viver sem assistência. “Saber dispensar a ajuda dos outros
é muito mais importante do que dela precisar e sobretudo depender. ” A escola deve levar seus alunos a conquistar uma
cidadania emancipada, aquela que faz saber o que querer, por que querer e como querer, que faz cidadãos críticos, ativos e
humanizados. Acreditamos que através da cidadania emancipada é possível minimizar um pouco as diferenças sociais.
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