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Cidade educadora e emancipação social:
o desafio da educação fundamentada
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Educational city and social emancipation: the
challenge of the education based on a
dialogical reason
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Resumo: O trabalho analisa a crise das sociedades contemporâneas, principalmente no
modelo de vida urbano, onde as cidades estão enfrentando cada vez mais problemas sociais,
tais como: violência, criminalidade, o caos no trânsito, déficit de moradia, poluição,
sedentarismo, exclusão social, fome, entre outros. O texto aborda a problemática a partir
do referencial da filosofia e sociologia desenvolvendo os conceitos de racionalidade
instrumental, razão comunicativa e mundo da vida em Habermas e discutindo a proposta de
emancipação social a partir de Boaventura de Souza Santos. Enquanto alternativas viáveis
para as cidades contemporâneas, que se encontram envolvidas cada vez mais por uma
complexa gama de fatores interdependentes entre si, o texto levanta a discussão sobre a
proposta da Cidade Educadora como alternativa para repensarmos a educação e a própria
existência em sociedade. A crise da educação não terá solução só a partir da escola, assim
como a crise das cidades não será resolvida sem a participação direta da educação e da
organização da sociedade em redes solidárias, buscando desenvolver uma nova cultura de
cidadania e da convivência humanizadora entre as pessoas, que são, de fato, quem constrói,
dá vida e recria a própria cidade.
Palavras-chave: cidade, emancipação, racionalidade, diálogo, solidariedade.
Abstract: This paper analyzes the crisis of contemporary societies, especially the urban
way of life, as the cities are facing growing social problems, such as violence, criminality,
traffic, housing, pollution, sedentariness, social exclusion and hunger, among others. The
article examines this problem from the perspective of philosophy and sociology, developing
the concepts of instrumental rationality, communicative reason and world of life in Habermas’
thinking and discussing at the same time Boaventura de Souza Santos’ proposal of social
emancipation. Insofar as viable alternatives are not found for contemporary cities, which are
immersed in a wide and complex range of interdependent factors, the paper discusses the
proposal of the Educational City as an alternative to rethink education and existence in
society itself. The educational crisis will not be solved only by the school, just as the crisis of
the cities will not be solved without the direct participation of education and the organization
of society in solidarity networks, seeking to develop a new culture of citizenship and of
humanizing relationships among the citizens, who, in fact, are the ones who give life and
recreate the city.
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Pensar as relações entre a educação e a vida social mais ampla, com
vistas a construir políticas públicas
na perspectiva da emancipação social, requer repensarmos o próprio modelo de cidade. Essa é uma problemática que desponta com muita ênfase no âmbito das ciências humanas e sociais, principalmente no atual contexto da história da humanidade em que mais de 80% da população
vive no meio urbano, em situações
cada vez mais complexas, necessitando de políticas sociais que realmente
enfrentem as graves crises que atingem grande parte da população excluída do acesso aos bens públicos.
Se olharmos para a realidade que
vem constituindo a existência humana concreta em nossas cidades nos
últimos tempos, não podemos ignorar a gravidade dos problemas sociais
que afetam a população urbana, produzindo um quadro social cada vez
mais caótico, desolador e desumano
por razões da barbárie, violência e
abandono a que é submetida grande
parte da população que vive nas cidades. O aumento assustador da violência, que está diretamente relacionado
com os níveis de exclusão social; a
generalização do medo e insegurança
que rondam o espaço público das ruas
e praças; o enclausuramento nos domicílios cada vez mais “protegidos”
por chaves, grades e sistemas de alarme; além da “quase ausência” da vida
comunitária – todos esses aspectos
vêm produzindo um fenômeno social
negativo, que toma maior dimensão
nas sociedades contemporâneas, expresso na perda dos vínculos comunitários (da solidariedade, trocas coletivas, diálogo e convivência saudável) entre as pessoas que vivem no
meio urbano.
Conforme Boaventura de Souza
Santos (1998) bem caracteriza, vivemos sob o domínio de um impetuoso
fascismo social que produz “um sis-

tema de baixa intensidade democrática, com acentuada diminuição da
liberdade de ação dos governos nacionais. A ação econômica no âmbito
interno dos Estados, frente às demandas sociais, é precária e os mecanismos internacionais são por demais
comprometidos com interesses privados (econômicos e parcelas políticas)” (p. 6-7).
Na atualidade, vivemos uma verdadeira “bomba relógio”, na expressão de Habermas (1992, II), que implica o aumento da violência social,
o esgotamento dos recursos naturais
não renováveis e a incompetência
dos Estados nacionais em garantir
qualidade de vida para os cidadãos.
Tudo isso está produzindo uma forte
exclusão social que converge para os
diferentes tipos de manifestação da
violência, tais como: terrorismo,
narcotráfico, assaltos, seqüestros,
chacinas, limpeza étnica, etc. A “bomba relógio” dessa sociedade caótica
está armada e um “tique taque” silencioso, mas constante, denuncia a
urgência de encontrarmos formas
políticas competentes para desarmar
algo que ameaça a todos.
Quais seriam as alternativas sociais para uma vida humana digna em
que cultivássemos a cultura da paz e
não da guerra? Da solidariedade e não
da autodestruição? A cultura da inclusão social, do desenvolvimento que
respeita a natureza e do entendimento
entre os povos sobre as questões fundamentais de nosso planeta, que é,
acima de tudo, nossa casa comum?
Nesse sentido, diante da realidade acima descrita e das questões desafiadoras para superarmos a problemática de fundo das sociedades contemporâneas, o desafio é buscar entender, conhecer e interpretar as razões de estar ocorrendo a destruição
de um ethos cultural fundado na vida
comunitária (Zitkoski, 2000), que historicamente tem se mostrado muito
importante e necessário para a existência humana em sociedade, pois é

uma característica cultural cultivada
em diferentes povos, épocas, processos históricos, mesmo vivendo em
lugares distantes uns dos outros. Ou
seja, por que motivos a humanidade
passaria a não mais valorizar a vida
comunitária? Por que deixaríamos de
cultivar os vínculos resultantes de
uma existência ético-solidária
estruturada desde o coletivo da sociedade? Por que não conseguimos chegar a um entendimento mínimo sobre
as temáticas fundamentais para a coexistência pacífica em sociedade?

A crise social
contemporânea
Muitos estudiosos se lançam ao
desafio de analisar as sociedades
contemporâneas a partir da complexidade que as mesmas apresentam,
principalmente em se tratando da vida
nas grandes cidades e das condições
da existência humana no meio urbano, onde se concentra a maior parte
dos 6 bilhões de pessoas que vivem
hoje no mundo. Dentre dezenas de
pesquisadores hoje preocupados em
analisar as crises, problemas e possíveis alternativas nas sociedades contemporâneas, destacamos as propostas de Habermas e Boaventura de
Souza Santos, pela profundidade de
suas análises e pelas perspectivas
que os mesmos apontam para o futuro de nossas sociedades.
O diagnóstico habermasiano (em
Teoria da ação comunicativa II) sobre as crises que abalam as sociedades atuais e produzem processos
socioculturais alienantes, opressores
e desumanos para a maioria da população fundamenta-se em três categorias-chave: a racionalização social
instrumentalizadora da vida humana;
o déficit de comunicação imposto
pelo controle da mídia nos processos de produção de discursos e controle das práticas sociais e a colonização do mundo vivido, que, por
atrofiar o potencial dialógico-comu-
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nicativo das comunidades, desestrutura os vínculos de vida comunitária, impede as práticas de solidariedade e, assim, atrofia a construção
de um sentido mais humanizador para
a existência em sociedade.
Segundo Habermas (1992, II), o
grande problema que afeta a vida
humana nas sociedades atuais, reproduzindo processos socioculturais
cada vez mais alienantes e opressores, é a força da racionalidade instrumental estruturada a partir dos
sistemas de controle da vida em sociedade, que se materializam concretamente no mercado (enquanto produção e consumo de bens), na mídia
(produção, controle e difusão das
informações) e nas políticas de Estado (via os aparatos da diplomacia
política e da força militar hegemônicas). Cada um dos sistemas de
controle acima referidos funciona
segundo a lógica da racionalização
sistêmica da vida social a partir da
qual os seres humanos precisam ser
“funcionais” e, da mesma forma, as
populações de cada região do planeta devem ser sutilmente controladas
pela racionalidade técnico-científica,
que desponta como um valor cultural que está acima de toda e qualquer
“suspeição” humana.
“O império da razão instrumental, que
se alastrou nas diferentes dimensões
da vida social, foi gradativamente controlando os espaços originários do
Mundo da Vida, que por sua própria
natureza é constituído da comunicação livre de coações/controle/manipulação das ações sociais. Esse processo, em síntese, é o que Habermas denomina de colonização do mundo da
vida através da racionalidade
sistêmico-funcionalista, que está voltada para o controle burocrático da
vida humana em sociedade [...]”
(Zitkoski, 2004, p. 17).

Este tipo de racionalidade, voltado aos fins prático-estratégicos de
controle da vida em sociedade, comanda o funcionamento da vida so-

cial, estruturando-a a partir de
subsistemas, tais como a economia,
a mídia, os conhecimentos técnicocientíficos, o direito, entre outros,
conforme acima já mencionados. Assim, o mundo dos sistemas, que deveria ser coordenado pelas ações
comunicativas e éticas, passa a comandar a vida em sociedade. Esse
processo causa uma profunda alienação social expressa no alto grau
de massificação, no poder e controle
da mídia sobre a opinião pública, no
grande déficit de comunicação, que
cultive o diálogo (Freire,1993) no quotidiano da vida das pessoas e na destruição dos vínculos comunitários.
Os subsistemas de controle social acima citados intervêm na vida
quotidiana a partir de uma
racionalidade orientada para fins estratégicos, que visa a organizar ou
coordenar o mundo da produção
material da vida. Dentro desse sistema, a integração social ocorre
prioritariamente pela linguagem técnica, que é planejada para coordenar
as ações segundo funções previamente definidas pela lógica instrumental-sistêmica, principalmente através do poder econômico em sua expressão monetária e pela linguagem
da informática nos sistemas de gestão controlada instrumentalmente.
A partir dessa lógica sistêmica e
funcional para manter o poder
hegemônico, grande parte das políticas públicas para a vida humana em
sociedade são projetadas por técnicos, especialistas em cada setor particular, contratados por agentes políticos que detêm o poder legitimamente conferido pela democracia representativa (totalmente limitada e insuficiente para o mundo contemporâneo). Nessa ótica, não há necessidade alguma de debater com a população ou a sociedade civil, sobre propostas, projetos e encaminhamentos
práticos que irão estruturar, definir as
prioridades e regulamentar ações a
serem efetivadas em determinado se-
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tor, local ou espaço de vida social. A
razão tecnocrática é que decide, a
partir de grupos de especialistas, os
projetos que são elaborados em “gabinetes” e devem ser executados pelos órgãos competentes, pretensamente neutros socialmente e
chancelados pelo estatuto técnicocientífico.
As instituições sociais, não só da
área do comércio, mas também da cultura e educação, tais como as universidades, estão adotando, muitas vezes como tábua de salvação, essa
racionalidade instrumental em seus
planos de gestão, colocando em risco, assim, seu próprio télos enquanto
instituição social. Pois, nesse contexto, a finalidade mercadológica toma
cada vez mais o espaço do que antes
era um espaço consensual da finalidade cultural, formativa do cidadão.
Há universidades brasileiras
transformando-se em verdadeiros
mercados de tudo aquilo que é mais
atraente e vendável em termos de
negócio. Qual será o limite dessa
aventura e dessa invasão da
racionalidade instrumental nas próprias universidades? Quem poderá
legitimamente estabelecer esses limites? Quais são as possibilidades que
ainda restam para os professores e
funcionários que atuam no meio universitário?
E, considerando a área da educação em geral, que segue a mesma lógica da tecnocracia, as políticas educacionais normalmente não são elaboradas através da discussão entre
os profissionais da educação, os pais
dos educandos, a comunidade e os
próprios educandos. Mas quem decide são tão-somente os técnicos/
especialistas, convidados para assessorar os gestores públicos responsáveis pela área, que se autoconcebem “os iluminados” capazes de
saber o que é melhor para todas as
escolas de uma mesma rede de ensino, situadas em diferentes comunidades, que serão freqüentadas por
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crianças, adolescentes e jovens de
diferentes situações sociais, valores
culturais, saberes e condições de
vida.
Tal processo de racionalização da
vida humana em sociedade, que se
materializa na cultura tecnocrática, é
reforçado, de forma sutil e estratégica, pelos processos midiáticos e pela
cultura da tecnologia da informática,
que hoje são cada vez mais intensos
e influentes, principalmente para com
o público infanto-juvenil. Assim, na
“era das comunicações”, segundo
Habermas (1998), vivemos um grande déficit da verdadeira comunicação, cultivada no face a face do encontro solidário e interativo entre as
pessoas, pois nos iludimos ao conceber que estamos nos comunicando quando apenas estamos recebendo comunicados prontos através da
versão que a mídia nos fornece na
modalidade de pacotes programados para homogeneizar a leitura do
mundo. O poder da mídia, articulado
a partir da grande imprensa internacional, é uma força impeditiva para a
comunicação entre as pessoas. “Los
medios electrónicos, que representan
una substitución de lo escrito por la
imagen y el sonido [...], se presentan
como un aparato que penetra y se
adueña por entero del lenguaje comunicativo cotidiano” (Habermas,
1992, II, p. 198).
O fenômeno produzido pela grande influência da cultura de massa –
por intermédio dos processos
midiáticos incitando o consumismo
de imagem, valores, símbolos e mercadorias – atinge de modo particular
o público infantil e infanto-juvenil,
modelando, gradativamente, seu
comportamento e estruturando, em
grande parte, o “estilo de vida” das
novas gerações.
E além das crianças e jovens, toda
a sociedade mostra-se fortemente influenciada pela mídia e pelos demais
sistemas de controle social, pois nos
comportamos socialmente marcados

por um status quo que passa a colonizar nosso próprio mundo da vida,
enquanto instância última de sentido
humano para nossa existência no
mundo. Ou seja, na atual ordem social e a partir do status quo estabelecido nessa ordem, vivemos em função
de um trabalho – que é controlado
pelo mercado de oportunidades de
trabalho – para obter renda necessária ou suficiente para comprar coisas
(mercadorias) consideradas necessárias pelo sistema. Só assim somos
reconhecidos socialmente como alguém incluído no sistema.

Qual o sentido da
existência humana na
contemporaneidade?
Esse círculo vicioso de reprodução da vida em sociedade, infelizmente, consome a maior parte do tempo
e esforço de todas as pessoas que
hoje ainda estão incluídas no mercado de trabalho, e, mais do que isso,
esse modelo de vida parece constituir-se no sentido maior da existência humana no mundo. É nesse contexto que Habermas (1990) faz sua
denúncia do modo alienante e desumano em que a civilização atual, baseada no consumismo e individualismo extremado, organiza a existência em sociedade. A racionalidade
instrumental, que a todo custo busca controlar tudo e todos, produz a
corrosão do mundo da vida, que é a
fonte de onde emergem os sentidos
mais profundos da vida ética, solidária, do entendimento e do bem comum partilhado por todos.
“A medida que el sistema económico
somete a sus imperativos la forma de
vida doméstica y el modo de vida de
consumidores y empleados, el
consumismo y el individualismo
posesivo y las motivaciones relacionadas con el rendimiento y la
competitividad adquieren una fuerza
configuradora. La práctica comunica-

tiva cotidiana experimenta un proceso
de racionalización unilateral que tiene
como consecuencia un estilo de vida
marcado por un utilitarismo centrado
en torno de la especialización”
(Habermas, 1992, II, p. 464).

Segundo Zainko (1997), fundamentada na reflexão de Adorno, é urgente nos questionarmos sobre os
fundamentos e a intencionalidade da
educação que temos, praticamos ou
vivenciamos na sociedade. Por que
isso é tão importante? Ou seja: quais
são as questões fundantes que continuam a atordoar mentes e corações
sobre a experiência recente da humanidade?
“Passadas seis décadas da tragédia de
Auschwitz, o que mudou em nossa
maneira de encarar a educação, ou mais
especificamente, de formular objetivos educacionais? [...] E, qual o papel que se deve atribuir ao processo
educacional para se evitar que a monstruosidade ocorrida nos campos de
concentração (Auschwitz dentre eles)
se repita? E por que esse absurdo tem
recebido tão pouca ou quase nenhuma atenção até hoje, principalmente
por seu significado intrínseco, ao qual
toda educação se opõe?” (Zainko,
1997, p. 106).

A questão da humanização da sociedade e o papel da educação dentro
desse processo assumem o foco das
reflexões acima. Essas questões também dizem respeito à problemática de
Habermas e à questão da racionalização instrumentalizadora da vida social que nos desumaniza a todos. Hoje
vivemos muito mais como peças de
um sistema de que como sujeitos de
nossa própria existência.
Será esse o sentido autêntico para
a vida humana em sociedade? Para
que fim a família, a escola, as universidades e demais instituições sociais estão educando as futuras gerações? Que potencial de emancipação reside nos espaços socioeducativos e no resgate do mundo da
vida a partir de uma ação comunica-
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tiva presente no cotidiano da existência social? As cidades hoje organizadas em função do comércio ainda têm um potencial de
educabilidade do cidadão para uma
vida mais solidária, humanizada e feliz? Ou seja, os aglomerados urbanos podem, realmente, transformarse em cidades educadoras?
Tais questões acima referidas são
preocupações que perpassam a obra
de outro grande pensador dos desafios das sociedades atuais. Boaventura
de Souza Santos nos oferece importantes chaves de leitura para repensarmos
a vida humana a partir de um novo projeto de sociedade a ser construído pela
organização democrática e cidadã de
todos os espaços sociais.
“Finalmente, no espaço mundial, a
contradição e a competição paradigmáticas entre o paradigma do desenvolvimento desigual e da soberania exclusiva, por um lado, e o
paradigma das alternativas democráticas ao desenvolvimento e da soberania reciprocamente permeável, por
outro” (Santos, 2000, p. 341).

Segundo Boaventura de Souza
Santos (1995), vivemos uma crise de
paradigmas nas sociedades contemporâneas, pois o modelo de Estado
moderno, com suas políticas de
regulação (controle) social, não dá
mais conta, nem em um nível minimamente aceitável, das profundas crises em que nos encontramos hoje. A
democracia representativa, meramente atrelada ao Estado de Direito moderno (conservador da ordem burguesa), mostra-se profundamente
esgotada em seu potencial de organização social, e, da mesma forma, as
políticas neoliberais colocadas em
prática nas últimas décadas somente agravaram a crise social, que já era
profunda, por conseqüência do des-

monte do Estado em seu papel de
proteção social e do total descompromisso da gestão pública em relação aos graves problemas sociais
que atingem a maior parte da população mundial.
“No que diz respeito à promessa da
liberdade, a violação dos direitos humanos em países vivendo formalmente em paz e democracia assume proporções avassaladoras. Quinze milhões de crianças trabalham em regime de cativeiro na Índia; a violência
policial e prisional atinge o paroxismo no Brasil e na Venezuela, enquanto os incidentes raciais na Inglaterra
aumentaram 276% entre 1989 e 1996,
a violência sexual contra as mulheres,
a prostituição infantil, os meninos de
rua [...] são apenas algumas manifestações da diáspora da liberdade” (Santos, 2002b, p. 24).

Nesse sentido, Santos denuncia
a manipulação e o engodo que as
políticas neoliberais, atualmente
hegemônicas no planeta, produzem
na opinião pública: “só há políticas
sociais, porque a política dominante
é anti-social. Se a política que nós
temos fosse, ela própria, uma política social, no seu conjunto, nós não
precisaríamos de políticas sociais”
(Santos, 2002a, p. 21) voltadas para
atender as mazelas sociais, em cada
setor específico da população, decorrentes da exclusão e miséria produzidas por um modelo de sociedade em crise.
Felizmente, hoje despontam, em
diferentes regiões do planeta, inúmeras alternativas de reinvenção da
democracia que potencializam a construção de um paradigma emergente
(Santos, 1995) na forma de estruturar
politicamente a vida social. O potencial de emancipação social reside nos
espaços coletivos que buscam
reinventar a política, as formas de

organizar a sociedade civil e construir uma nova cidadania para além
da ordem burguesa e do contrato
social moderno (Streck, 2003). Desse modo, a cidadania passa a ser vista enquanto uma construção constante, que requer uma postura anárquica frente ao já institucionalizado
paradigma da regulação social.
As iniciativas ligadas ao Fórum
Social Mundial são originais e fecundas nessa direção, a qual busca romper com os modelos tradicionais de
organizar a vida em sociedade. Mas,
além das rupturas, a cultura democrática e cidadã que desponta a partir do FSM é uma esperança para
viabilizarmos novas formas de construir a emancipação social a partir da
inclusão de amplos setores da população mundial, que hoje são excluídos do contrato social moderno
e dos modelos de sistemas estruturantes da vida social.
A construção de uma nova cidadania que articule os diferentes espaços de vida social na cidade passa pela necessidade urgente de repensarmos as instituições escolares,
a gestão educacional e as relações
entre educação, comunidade escolar, sociedade civil organizada, movimentos sociais, ONGs1 e poder
público. Enfim, tal desafio requer um
profundo debate sobre a construção
de políticas públicas inspiradas em
um novo paradigma de sociedade,
para além das formas de organização
existentes, que apenas reproduzem
o sistema da democracia burguesa
(meramente representativa).

A educação na
perspectiva da cidade
educadora
Nessa direção, é urgente repensarmos as políticas educacionais a

1

É necessário, porém, mantermos o cuidado frente a uma tendência ingênua e/ou politicamente alienadora em conceber que a solução dos problemas
sociais agora será encaminhada pelo assim chamado “terceiro setor”, desresponsabilizando o Estado em seu papel político de promoção da cidadania.
Os movimentos sociais e ONGs têm seus papéis em termos de mobilizar, organizar e desenvolver a sociedade para participar ativamente da
democracia, mas jamais deverão substituir o Estado em termos de políticas públicas.
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partir de uma visão ampla de educação, concebida para além dos muros
da “instituição escola”. As propostas em debate sobre o que se denomina cidades educadoras (ou a cidade como projeto educativo) alimentam esse propósito. Trata-se de
uma nova concepção de educação
que pretende servir de alternativa
para a superação da histórica exclusão social que a parcela da população mais necessitada sofreu e até
hoje está sofrendo nas diferentes
regiões do planeta. Além disso, tais
propostas buscam romper com a escola fechada em si mesma (que reproduz uma cultura estranha aos interesses da comunidade a que deve
servir), para viabilizar uma educação
voltada à cidadania e emancipação
social. Nesse sentido:
“As cidades do futuro deverão decidir o modelo de vida urbana que desejam para seus cidadãos, o que passa
necessariamente pela educação. Educar os cidadãos é uma antiga aspiração baseada na convicção de que favorecer a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e de suas responsabilidades é tanto uma exigência
da vida em sociedade como uma garantia para as liberdades cidadãs”
(Gómez-Granell e Vila, 2003, p. 19).

O conceito de cidade educadora
parte do princípio de que todos os
espaços na convivência entre as pessoas podem ser educativos. A educação não pode ser responsabilidade apenas da escola, mas de todas
as instituições sociais existentes, e
para além destas, de novas iniciativas que venham a ser construídas a
partir da organização cidadã de grupos de pessoas, movimentos sociais, entidades civis, ONGs, associações de moradores, grupos culturais,
entre outros.

Hoje, a escola sozinha não tem
condições de responder às complexas demandas que a sociedade requer para uma vida emancipada.
Como bem nos colocam várias pesquisas (Pacheco, 2004; Zainko, 1997),
a crise da escola não pode ser resolvida a partir do interior da própria
escola, mas é urgente repensarmos
uma nova dinâmica para articular a
educação com a vida da cidade, com
as políticas para o meio ambiente,
lazer, geração de renda, segurança
pública, trânsito, moradia, etc.
A educação na perspectiva da cidadania e da emancipação social requer uma racionalidade mais ampla,
que supere a lógica instrumental, segundo a qual tudo é projetado a partir
de uma visão fragmentada, de especialistas ou técnicos pensando um setor da sociedade de forma isolada,
sem o relacionar com os demais aspectos da convivência social. Uma
cidade educadora propõe repensarmos a própria existência humana em
sociedade, considerando-a em seu
todo, na perspectiva da utopia de uma
vida feliz em harmonia com a natureza
e com os outros. Hoje já existem mais
de 250 cidades no mundo buscando
realizar um projeto de cidade educadora. No Brasil, até o momento, são
15 cidades que se desafiaram a construir um projeto educativo de cidade
que busca potencializar os espaços
de seu território, envolvendo todos
os agentes sociais em projetos
educativos. Nessa perspectiva, Porto Alegre é destaque pelas políticas
públicas que vem desenvolvendo já
há mais de uma década com a Administração Popular2. É uma cidade conhecida mundialmente pelo Orçamento Participativo e pelas políticas públicas de inclusão social. Em termos
do movimento cidade educadora,
Porto Alegre se destaca pela realiza-

ção de projetos que integram várias
secretarias na busca de alternativas
para atender e mobilizar a sociedade
em termos de construção de uma cidadania participativa e emancipatória.
Enquanto movimento atual e recente, a cidade educadora (Gadotti
et al., 2004) é uma proposta de educação que deve estar diretamente
articulada com as políticas públicas
da cidade e com a vida da população
que nela constrói um mundo coletivo nos diferentes espaços sociais.
Nesse sentido, como bem ressalta
Eulália Bosch em sua entrevista
reproduzida na revista Presença Pedagógica:
“Aprender uma vida cidadã melhor é
hoje uma questão muito importante!
Além do mais, não se pode esquecer
que a responsabilidade da educação é
também da cidade, e não apenas da
escola. O cinema, o mercado, as praças, a praia, os acampamentos na
montanha, a televisão, a internet, o
rádio, são grandes elementos educacionais. A escola adquire uma grande
força educativa quando se sustenta
na riqueza humana acumulada nesses
espaços” (Bosch, 2002, p. 7).

A proposta de construção da cidadania, a partir dos diferentes espaços da convivência na cidade,
busca repensar os processos
educativos à luz de uma concepção
ampla de educação (Zitkoski, 2004),
que projete a existência humana para
desenvolver a totalidade de seu ser,
superando, principalmente, os mecanismos socioculturais que condenam
os já excluídos a ficarem cada vez
mais à margem do acesso à educação, cultura, renda digna, participação política, lazer, etc. (Demo, 1991).
Para viabilizar essa utopia na realidade concreta de nossas cidades,
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2
As referências do texto contemplam as políticas desenvolvidas pelas administrações da Frente Popular até o fim do ano de 2004. A administração
que teve início em 2005, com a liderança do prefeito Fogaça, está indefinida em muitos aspectos, pois não demonstrou sua verdadeira intencionalidade
política em sua forma de conduzir as políticas educacionais e sociais de modo geral.
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hoje tão violentas, excludentes e
desumanizadas, é indispensável, por
exemplo, desenvolver projetos articulados entre os diferentes setores
da administração pública. As políticas públicas na perspectiva da emancipação social devem se organizar
segundo uma nova lógica que conceba a vida em sociedade, priorizando
a inclusão social, a solidariedade e a
participação cidadã de todos os sujeitos sociais.
Nessa direção, é possível alimentar a esperança (Freire,1997) de que
um outro mundo é possível sem cair
na ilusão de desconhecer a lógica
do sistema hegemônico, que é altamente excludente. Essa lógica da exclusão se articula em uma rede mundial potencializada por sistemas articulados entre si (mercado – política
– mídia). As alternativas possíveis
passam, também, por articulações de
redes dos movimentos sociais e organizações alternativas para avançar no processo de construção de
uma cidadania emancipatória em nível mundial, intercontinental.
Entretanto, na concretização dessa utopia viável acima referida, é necessário cultivarmos uma nova
racionalidade (dialógico-comunicativa, que sustente a formação de uma
nova cultura na práxis social), perpassando a educação e outros setores da vida pública, principalmente
nas políticas públicas, racionalidade
esta que vai além da racionalidade
instrumental hoje hegemônica. As
políticas públicas para uma cidade
educadora podem tornar-se um movimento em prol da construção de
alternativas para uma nova cultura
social cidadã, que se fundamente
nessa nova racionalidade através da
busca ética, solidária e dialógica do
desenvolvimento de projetos sociais voltados para a reinvenção dos
modelos da existência humana.
Veremos a seguir algumas características fundamentais desse novo
movimento denominado cidade edu-

cadora em sua busca de trabalhar a
educação via políticas integradoras
dos agentes sociais organizados em
prol de uma cidadania emancipatória.
a) a cidade educadora enquanto
visão ampla de educação: o desafio é
buscar compreender o que realmente é educativo na vida das pessoas.
Em termos de educação, é necessário hoje superarmos a histórica supremacia da escola em prejuízo da
vida da comunidade. O quanto de
potencial está sendo jogado fora
quando não valorizamos a comunidade e não articulamos projetos entre escola-comunidade! O bairro
onde a escola está situada, e que
deve atender a realidade existencial
concreta dos alunos daquela comunidade, tem certamente uma riqueza
de agentes sociais que podem se articular com a escola e, relacionando com
projetos da cidade, desenvolver a cidadania participativa e emancipatória.
A grande maioria dos problemas que
cada comunidade enfrenta teria o início da solução em si própria a partir da
organização da comunidade. Nessa
perspectiva é ilustrativo o que nos diz
um dos mentores do movimento cidade educadora:
“A escola, instituição tradicionalmente encarregada da transmissão do saber, não poderá sair da crise em que
está imersa se a cidade e a comunidade também não assumirem sua responsabilidade educativa. É necessário que a partir de outros âmbitos,
como o urbanismo, as associações, a
cultura, a ecologia, a política, se reflita sobre o sentido da educação e sejam feitas propostas para a educação
dos cidadãos” (Gomez-Granell e Vila,
2003, p. 34).

Eis a importância da participação
no desafio de reconstruirmos as bases políticas das democracias contemporâneas. A democracia meramente participativa está em crise e
faz-se necessária uma educação para
uma nova democracia. Educação no
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sentido amplo, de recriação da cultura e da vida em sociedade. Para além
dos conhecimentos técnicos, o que
mais necessitamos é o cultivo de uma
racionalidade crítica, aberta ao debate, ao diálogo crítico-comunicativo. Não é possível reproduzirmos a
apatia e a passividade em nossas instituições educativas. Na vida das comunidades só poderão florescer novas lideranças e despontar novas
perspectivas históricas se cultivarmos a participação e a mobilização
das pessoas em torno de projetos
criativos e desafiadores em relação
ao desenvolvimento de novas redes
de solidariedade e novas instituições
para além da lógica tecnicista e
massificadora hoje hegemônica na
sociedade.
b) a participação cidadã na vida
da cidade: o desafio de um movimento dessa natureza é estimular, mobilizar a sociedade em seu todo para
potencializar as energias e o esforço
coletivo em direção às ações que intervêm qualitativamente na realidade social. Para essa finalidade é indispensável trabalhar com uma
metodologia adequada, onde a
municipalidade demonstre a vontade política de desenvolver a cidade
a partir de uma democracia autenticamente participativa. O papel do
Estado, como nos diz Santos (2002),
é mobilizar a sociedade rumo à democracia sem fim. Uma cidadania
emancipatória requer um começo, um
ponto de partida sólido e conseqüente. No município, esse ponto de
partida é a municipalidade trabalhando, com todas as suas secretarias de
Estado, um conjunto de políticas
públicas que mobilize a participação
ativa da cidadania no encaminhamento de alternativas aos problemas
da realidade social vivenciada pela
população local.
Nesse sentido, “sem a co-responsabilidade cidadã, sem o envolvimento da comunidade, dos diversos agentes educativos, sociais e
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culturais que atuam no território, sem
a participação de entidades sociais [...]
é impossível dar forma ao projeto cidade educadora e muito menos colocálo em prática” (Gómez-Granell e Vila,
2003, p. 33). Desse modo, a participação e a mobilização da municipalidade
para que todos contribuam para um
novo projeto de cidade são fundamentais em termos políticos para a
efetivação desse movimento políticosocial emancipatório.
c) A cidade educadora implica inovar: o maior desafio é o da construção e implantação de políticas adequadas para transformar as relações
entre educação – cidade – cidadania
organizada, na perspectiva da emancipação social, projetada, esta, desde os mais diferentes espaços do território urbano.
Conforme bem coloca Carbonell
(2002, p. 1004), “a cidade ou comunidade educadora se convertem em uma
grande escola com tempos e espaços flexíveis para atender as diversas necessidades dos cidadãos e em
uma rede de apoio e serviços sociais
e culturais que vai se forjando” para
que os vínculos comunitários se proliferem e de modo fecundo
reinventem a cidade.
Um novo modelo de cidade, voltado para a convivência solidária e
democrática das pessoas, deve repensar seu território – com todos os
espaços que constituem o interesse
da cidadania – em função da qualidade de vida de seus cidadãos. Essas transformações na vida da cidade somente são possíveis a partir do
debate público, aberto a todos os cidadãos em diferentes estratégias
políticas, sobre as formas de organizar a cidade, o espaço público, as
ruas, praças, museus, calçadas, trânsito, etc.
Enfim, repensar a cidade sob um
olhar humanizador dos espaços e
tempos implica repensar a cidade em
função das pessoas que nela vivem.
E um bom começo para um futuro

melhor da sociedade é cuidar devidamente de nossas crianças e projetar a cidade em função de uma vida
digna para elas. Isso implica discutir
questões tais como: que espaços são
destinados à infância? Como estão
sendo tratadas as crianças em nossas cidades? Elas são consultadas
sobre seus desejos, olhares e perspectivas ao construirmos as praças,
escolas, calçadas, moradias e outros
espaços onde elas convivem?
Portanto, a cidade enquanto lugar
e espaço da cidadania tem um potencial de educação para todos e por toda
a vida, pois desafia a sensibilidade
humana a construir uma existência
social mais humanizada enquanto
fundamento para o projeto de vida das
pessoas. É fundamental cultivarmos
uma cultura da comunicabilidade e do
diálogo,
para
além
da
instrumentalização que os sistemas
nos querem impor. Somente teremos
um futuro melhor se nos educarmos a
todos para a convivência respeitosa
entre diferentes que buscam construir
projetos de vidas comuns e partilhados
comunitariamente.
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