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“Movimentos sociais na era da internet”

1

A velocidade dos acontecimentos é muito grande. E a emoção também, claro!

Demanda tentarmos, pelo menos em uma fala de Congresso, organizar um pouco para 

apontar o lugar e o tempo de onde falamos.

Mas antes um pouco, permita-me fazer um convite:

2

por favor, liguem os seus celulares e tablets (e, bom espetáculo!)... mas, cadê a rede? Por

favor, se funcionar, usem os seus 3 ou 4G!

Isso porque queremos, logo aqui, e daqui!, fazer com que nossas vozes ecoem. 

Transpassem as barreiras físicas de uma sala ou auditório, de uma universidade e escola,

e possam ecoar em outras plagas, de lá, também, trazendo outras vozes, sintonizadas ou 

dissonantes. Com o “o outro”, com “eles” que Ferraçõ ontem cobrou!

3

Mas comecemos, mais uma vez, pelo lugar de onde falo. Sou um professor universitário, 

em greve. Em greve, como boa parte das instituições federais de ensino superior, as 

IFES. 

4

Mas não só elas estão em greve. Entre outras, as estaduais da Bahia e do Paraná 

também estão.

5

Os professores de Sergipe também, os do Paraná, ah! colegas, esses acompanhamos 

bem,

6

estavam em greve, e saíram em “respeito aos alunos”, como eles mesmo afirmaram!

7
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mas foram violentamente agredidos pela polícia do governador Beto Richa, do PSDB.

A situação não está fácil para nós da educação.

8

Para complementar o quadro, surge o projeto “Pátria Educadora: a qualificação do ensino 

básico como obra da construção nacional”, desconsiderando todo nosso caminhar, todas 

nossas lutas, desconsiderando o Plano Nacional de Educação recentemente aprovado e 

o pior, com o sempre presente discurso de ser um plano para a sociedade discutir, o que, 

no entanto, é quase impossível pois começa com premissas que praticamente nos 

impedem de estar nesse diálogo. 

9

Como bem afirmou Luiz Carlos Freitas, professor titular da Faculdade de Educação da 

UNICAMP, em seu referencial blog, “a iluminada SAE apertou o botão “reset” ou “del” na 

política educacional brasileira produzida até agora. Tudo começa com Mangabeira Unger 

e sua equipe”. 

10

Luiz Carlos Freitas vai mais longe e coloca o dedo na ferida: “Redigido em tom ufanista, 

tem a expectativa de que todos se unam em torno do iluminado grupo do Prof. 

Mangabeira. A luz está dada, faltariam só os “portadores” da luz. Não terá dificuldade o 

governo Dilma em conseguir rapidamente a adesão do Movimento Todos pela Educação 

para sua “vanguarda”.

E não se iludam de que com as críticas duras o documento que vem recebendo, ele 

esteja parado. Ao longo dessa semana estão acontecendo na Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE)  reuniões com grupos convidados para discutir temas ligados ao 

projeto. Eppur si muove!

11

É, portanto, nesta condição de professor-ativista que estou aqui no Redes, tentando 

contribuir um pouco, ao lado dos queridos colegas portugueses Quintas e Bento, com a 

querida Mea, com a busca de entender um pouco os movimentos sociais na era da 

internet.

Do lugar ao tempo. O tempo nos comandará, nesse segundo momento, pois preciso lhes 

explicar um pouco sobre o andar deste quase-texto que aqui está sendo re-apresentado. 
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Re-construído. Remixado. Como diz Cláudio Prado: “ O Brasil é um remix total... O Brasil 

é um remix total...”

12

Esse texto já foi publicado e falado em outros lugares. Ele, portanto, não é mais original. 

Aliás, nos dias de hoje, após o advento do digital , o que é O original?!

13

Não há mais diferença entre o original e a cópia ou as múltiplas cópias. É tudo, e somente

tudo, um conjunto de zeros e uns, que armazenados, compilados, são a música, a 

imagem, o filme...

Mas não, aqui não falo exatamente dessa remixagem, tão rica e tão importante para o 

contemporâneo, tão rica para a cultura e, principalmente, para a educação.

Aqui falo de uma remixagem de textos e reflexões minhas mesmas. E as trago, com o 

perdão dos que com essas reflexões já interagiram, por achar que essa combinação, 

mesmo tendo iniciada em 2012, 2013, ainda continua atual e pode nos dar algumas pistas

para o belo debate que aqui certamente acontecerá.

14

Primeiro, fui provocado pelo grupo do professor Eduardo Fagnani, do Instituto de 

Economia da Unicamp, que liderou a criação de uma Plataforma Política Social, que 

reúne mais de 300 professores, pesquisadores e lideranças dos movimentos sociais para 

discutir o presente e o futuro visando (é do site deles) “fortalecer alianças com os 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil, em sua luta por uma sociedade 

mais justa e inclusiva.”

15

Pois fui chamado para lá estar e tentar pensar um pouco sobre as questões do 

desenvolvimento, trazendo o veio da educação. Comecei então esses rabiscos.

Daquela intervenção, fui para outros cantos, do nosso país, sempre buscando provocar os

colegas sobre o papel da educação e os desafios trazidos pelo digital.

16

Recebo, então, o convite para estar em um diálogo a quatro vozes no palco principal do 

enorme circo montado pela alucinada e competentíssima profa Tânia Roesing, na 
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Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo... 

17

Quem nunca foi, não sabe o que perdeu. Sim, falo no passado pois a Jornada foi 

cancelada este ano e a professora Tânia substituída. Fui um dos muitos indignados e 

revoltados com a decisão da Reitoria da Universidade e da Prefeitura de Passo Fundo. 

Não tivemos dúvida e, assumimos as redes sociais.

18

De lá do Sul, o escritor Fabricio Carpinejar bradou com o bordão: “é mais fácil quando as 

coisas são impossíveis”. Abriu imediatamente no site juntos.com.vc, um desses vários 

sites de financiamento coletivo, conhecidos como crowdfunding ou no bem popular, 

“vaquinha eletrônica”, uma campanha de apoio à Jornada com arrecadação de fundos 

para tentar, ainda num último suspiro, viabilizar a Jornada.

19

Não deu certo. Nem mesmo o apoio de vários escritores, em um outro site importante 

para a manifestação popular, o Avaaz.org, conseguimos mobilizar apoio à Jornada.

A plataforma Avaaz se autointitula “o mundo em ação” e, segundo eles, possui 41 milhões

de membros em 194 países, sendo que no Brasil são mais de 8 milhões e 600 mil 

integrantes. Essa importante ferramenta de luta pelos direitos em todo o planeta está 

sendo usada para diversos tipos de causas, entre as quais, a defesa da nossa Jornada. 

Não podemos, pois, menosprezar esse tipo de luta!

20

Permitam-me, brevemente, dizer porque me envolvi tanto nessa empreitada. São mais de 

trinta de anos de luta pelo fortalecimento do livro e da leitura no Rio Grande do Sul e no 

Brasil. A cada dois anos este evento-processo vem reunindo nomes consagrados e 

aproximando autores, artistas e intelectuais aos leitores aglutinando números espantosos:

em uma mesma edição chegou aos mais de 35 mil, em 2011 e 2013, e, no somatório das 

três décadas, superou 180 mil. Digo que a Jornada é uma verdadeira celebração à leitura 

e, o melhor, sem preconceitos. Isso porque lá, obviamente, fala-se muito em livro, no seu 

tradicional suporte, impresso em papel.

21

Mas muito mais do que isso, a programação sempre vai além, com debates e atividades 
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considerando outros suportes, como tablets e celulares, e o que mais me impressionou, 

com uma clara compreensão das novas linguagens contemporâneas, os códigos, 

oferecendo à meninada presente encontros e oficinas para a experimentação de 

programação de computadores e robótica, construindo um verdadeira “Escola Hacker”.

22

Mais ainda, a preparação das crianças e jovens da região acontece muito antes do evento

propriamente dito, dentro das escolas públicas, onde professoras animadas leem com 

seus alunos os autores que estarão presentes, em carne e osso, durante a Jornada. Vale 

lembrar de que a cidade de Passo Fundo tem o maior índice de leitura do país (6,5 livros 

ao ano por habitante contra 1,2 do Brasil), fruto, seguramente, do trabalho promovido 

pelas Jornadas Literárias. O evento é, portanto, o ápice de um processo que envolve 

encontros mensais, com autores, professores e estudantes. Os alunos leem e discutem 

os livros e vão ao evento incentivados a dialogar com seus escritores preferidos.

Pois foi por falta total de apoio e de sensibilidade do Ministério da Educação, do Ministério

da Cultura, das secretarias estadual e municipal de cultura da região e de patrocinadores, 

que a jornada foi cancelada.

23

Como disse Carpinejar ao encerrar “vaquinha” que não conseguiu o montante necessário 

para manter a Jornada “ O reitor José Carlos Carles de Souza será conhecido como o 

gestor que terminou com o sonho da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. 

Não é um bom epitáfio.”

A mediocridade venceu! O pensar pequeno, centrado no econômico prevaleceu. E nós 

continuaremos a pensar grande, como fazemos aqui no REDES.

24

Utilizamos nessa luta, com agilidade, as redes sociais e os instrumentos disponíveis para 

fazermos valer as nossas demandas.

Atuamos de maneira ativista, talvez não tanto quanto precisássemos para reverter essa 

dura decisão política e econômica. Mas saímos sempre fortalecidos, pois a luta nos 

fortalece, não apenas quando somos vitoriosos. Como disse Freijo ontem, isso é sempre 

um processo, uma conquitsa!

São essas transformações que marcam as ações ativistas, hoje potencializadas pelas 
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redes digitais de informação e comunicação.

25

Matt Mason, um DJ e rádio pirata em Londres, Inglaterra, hoje ele vive nos Estados 

Unidos, escreveu um interessante livro “O Dilema do Pirata”, cujo subtitulo é ilustrativo 

para compreendermos importância que ele dá aos piratas: “como hackers, punks 

capitalistas e grafiteiros milionários estão remixando nossa cultura e modificando o 

mundo”. No livro, ele descreve várias iniciativas interessantes e que, de fato, modificam 

substancialmente o status quo da sociedade. Pirata, como ele entende, é aquele que 

quebra os paradigmas estabelecidos.

26

Para ele, “na verdade, os piratas tem sido os arquitetos de novas sociedades por séculos:

eles estabeleceram novos gêneros de cinema e música e criaram novos tipos de mídia, 

muitas vezes operando de forma anônima e sempre- pelo menos inicialmente- fora da lei. 

Eles derrubaram governos, nascimento de novas indústrias e venceram guerras. Piratas 

criam mudanças sociais e econômicas positivas e compreender a pirataria é hoje mais 

importante do que nunca, porque agora todos podemos copiar e transmitir o que 

quisermos; todos nós podemos nos tornar piratas.” (p. 35)

27

Partimos, portanto, desta perspectiva, do que estamos denominando em nosso grupo de 

pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) da Faculdade de Educação da 

UFBA, de um jeito hacker de ser para professores, alunos e para a escola de uma 

maneira geral.

A apropriação das tecnologias e não a simples (as vezes nem tão simples, é bem 

verdade!) utilização das tecnologias – incluso ai as redes sociais – é, como insistimos, o 

maior desafio para a formação contemporânea.

28

Há cerca de dois anos, justo neste mês de junho, ano ano de 2013, milhares de jovens 

foram às ruas no Brasil. Foram manifestações que eclodiram em praticamente todo o pais

marcando de forma indelével o Brasil.

29

Foram mais de 2 milhões de brasileiros que manifestaram-se ruidosamente nas ruas 
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durante aquele junho de 2013. Tudo começou numa quinta-feira, quando milhares de 

jovens de todas as tribos foram às ruas de São Paulo protestar contra o aumento de vinte 

centavos nas passagens dos ônibus urbanos.

30

Não satisfeitos com o centro da cidade, saíram para outras plagas em ruidosas 

caminhadas e manifestações.

31

A policia não os protegeu, simplesmente os atiçou. 

32

Como aconteceu com os colegas professores agora no Paraná.

33

Mas as ruas e as redes foram tomadas. Literalmente!

34

O que queriam mesmo aqueles jovens nas ruas? Foi a pergunta de muitos, especialmente

políticos e mídia, na tentativa de, por um lado, entender o que estava acontecendo e, por 

outro, para desqualificar as manifestações. Falou-se, e muito, de não objetividade nas 

revindicações, no excesso de bandeiras e na falta de lideranças.

Alguns aspectos podem ser destacados.

Comecemos pelas lideranças e pela mídia.

35

Elas, de fato, foram deixadas de lado, pelo menos aquelas mais tradicionais, como as 

ligadas aos partidos políticos. Elas foram literalmente rechaçadas. 

36

Junto com elas, a grande mídia também recebeu a sua parte. 

37

Como bem afirmou José Miguel Wisniki em sua coluna semanal em O Globo, que já faz 

muita falta, começaram a surgir “novas formas de organização e de discussão das 

representações nascidas da 'crise dos intermediários' políticos e jornalísticos, oxigenando o 

debate do processo representativo.”
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38

A mídia tradicional não deu conta da cobertura e outras alternativas ninjas foram criadas. Todos 

eram manifestantes e repórteres ao mesmo tempo, com seus gadgets digitais nas mãos e em 

rede.

Mas, pensemos um pouco também sobre a crítica em relação à objetividade.

Por que é sempre necessário ter clareza ou unificar bandeiras de luta?

39

A falta de “objetividade” (as aspas aqui são fundamentais!) foi sempre motivo de 

estranhamento de muitos acadêmicos, da mídia e, por consequência ou não, da 

população em geral: o que querem essas meninas e meninos?

40

Lembro que foi assim também quando do início do Fórum Social Mundial (FSM) em 2001,

que reuniu cidadãos do mundo inteiro para, já naquele  momento, protestar contra tudo e 

todos. Havia uma sensação generalizada – que aliás, é  a mesma de hoje – de que tudo 

estava para ser resolvido e uma forma de desqualificar aquelas iniciativas era dizer que 

as discussões e propostas não tinham foco nem objetividade.

41

Estava num dos primeiros destes Fóruns, em Porto Alegre, em um auditório superlotado 

atento ao belo depoimento do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que iniciou sua fala 

citando uma frase encontrada certa feita em um muro na Bolívia:

42

“Quando achamos todas as respostas, mudaram a pergunta”.

É o que de novo ocorre no país e no mundo. Os métodos, as práticas, a política, a 

economia, tudo está a merecer um outro olhar. Mesmo que já tenhamos todas as 

respostas, elas não estão dando conta dos desafios, pois a pergunta já é outra!

Eu volto à questão da objetividade. Mas permitam-me relembrar um pouco sobre essas 

mobilizações dos anos recentes.

43

Lembremos que milhares de manifestantes reuniram-se no Zuccoti Park, distrito financeiro

de Manhattan, Nova Iorque, para um Occupy. 
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44

Antes disso, e para não ir muito atrás, desde 2010 acontecem manifestações e 

ocupações em vários lugares do mundo, detonadas pela atitude de um jovem vendedor 

de frutas nas ruas de Sidi Bouzi, na Tunísia, que ateou fogo às suas vestes protestando 

contra o governo local.

45

Daí, praças e ruas foram ocupadas no Egito – agora com os tristes e trágicos resultados -,

na Líbia, Síria e em vários outros países do Oriente Médio e Norte da Africa, 

configurando-se o que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Conheci essa manhã 

“Yo sou 132” do México. Gracias prof Sara!

46

Voltemos ao Brasil.

Quando em junho de 2013, a partir de São Paulo, a juventude tomou conta das praças e 

ruas do país foram geradas impressionantes imagens que, através das redes sociais, 

literalmente pautaram a grande mídia.

47

Imagens publicadas – e traduzidas – entre outros pelo New York Times, mostram-nos 

aquilo que vimos ao longo das semanas do Outono brasileiro: a diversidade de 

reivindicações (“gosto de mulher, e daí?”, “meu cú é laico”, “abaixo a fifa”, “não é pelos 

0,20”, “passe livre, “mais saúde”, “mais educação”, entre tantas outras).

48

Diferentes bandeiras, diferentes visões de mundo e tudo isso é muito bom que esteja nas 

redes e nas ruas!

49

De novo Wisnik:

“as manifestações podem ser vistas, sem querer com isso explicá-las, como uma tremenda

golfada social, súbita e inesperada como certos vômitos, desencadeada pelo que há de 

nauseante na farsa política, por um lado, e como a devolução indigesta de uma sociedade de 

mercado heterogênea, irredutível a qualquer categoria unificadora, cuja salada ideológica os 

movimentos a seu modo expressam, turbinados pela revolução digital.”
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50

É por isso que cobrar objetividade é o mesmo que matar estes e tantos outros 

movimentos.  Lembremos que a ideia de objetividade foi construída ao longo da história, 

não sendo um conceito absoluto e concreto desde sempre. Nestes momentos, gosto 

muito de rever o belo texto de Robin Horton, Diferenças entre culturas tradicionais e 

culturas de orientação científica, que aponta o quanto a objetividade é um ideal construído

pela sociedade. Um objetividade que “contratou” um método que, nas palavras de 

Massimo Canevacci, é “uma gaiola enferrujada que pre-criou e encerrou seus sujeitos, 

organizando-os em objetos puro [...]” (2005, p. 8). Por isso, também eu, acompanhando 

Canevacci, busco como método  “o gozo da diferença”. Essa diferença, é a diferença das 

culturas. É a multiplicidade de visões mundo que precisam se relacionar. 

51

É Cau Gomes, cartunista baiano, que com sua genialidade, retrata essa relação, ao 

colocar Carlos Gomes de joelhos saudando a majestosa Mãe Stella de Oxóssi, babalorixá

do terreiro Yle Ôpô Afonja, quando a mesma foi escolhida para assumir a sua cadeira na 

Acadêmica de Letras da Bahia. E isso, publicado com destaque no jornal A Tarde, 

tradicional órgão da imprensa baiana!

52

Voltemos pois à diversidade de bandeiras que, literalmente e não só metaforicamente, 

correspondeu e ainda corresponde, à rica diversividade da população e da política 

brasileira. Um governo que se preze tem que considerar que estas diferenças são mais do

que importantes. Elas são a base fundamental de existência da sociedade e é para isso 

que se tem que buscar formas de governar.

53

Essa turma, que denominei de geração alt-tab e que maneja com destreza estas duas 

teclinhas do computador – e quem nem sabemos mais se as usam tanto assim em 

computadores de mesa - está, agora e literalmente, navegando pelas ruas das cidades 

com a mesma intimidade com que navega pelas diversas telas abertas no seu velho 

computador.

54

Esta é uma geração que pode ter mais reflexo do que reflexão, como questionou Zuenir 
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Ventura na bem humorada crônica Alice no reino do iPad. Mas é também uma juventude 

que escreve, que opina, que está pondo o dedo na ferida em inúmeros problemas que 

enfrentamos neste século XXI em todo o mundo

55

Um geração que está fazendo política e assumindo, com a mobilidade que as tecnologias 

lhes possibilitam, o registro de tudo, aqui e agora, de forma síncrona e online. São, de 

fato, os mídia Ninja. Estão nas ruas e conectados.

56

Os dados que tivemos acesso em primeira mão na reunião para discutir a pesquisa TIC 

Educação, realizada pelo CTIC.br – o Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ligado ao CGI, o Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (dados que devem estar saindo nas próximas semanas), deixam, de 

forma muito clars, a presença maciça da juventude conectada.

57

Elas e eles estão nos twitters, identi.cas, instagrams, flickrs, vinetubs, facebooks e tudo 

mais que ainda possa ser inventado. Justo por isso é fundamental a luta por infraestrutura

e políticas públicas que garantam uma rede com neutralidade, de qualidade, acessível a 

todos e que assegure, para os indivíduos, privacidade, e para os governos, transparência,

como preconiza a ética dos hackers.

58

Estas, entre outras, são bandeiras associadas à governança da internet que não podem 

ser deixadas de lado sob pena de termos uma internet totalmente controlada, afastando-

se anos-luz da ideia de rede nascida nos laboratórios americanos e europeus no segundo

quartel do século XX, que tinha como princípio e possibilitava a criação plena.

59

E não podemos, em hipótese alguma, aceitar que a inclusão digital dos brasileiros seja 

feita a partir de acordos com uma empresa privada, como o Facebook. Por isso, estamos,

de forma intensa, lutando nas redes sociais e nas pressões políticas, na busca de 

informações sobre o possível acordo anunciado pela Presidente Dilma no Panamá 

quando do encontro com Mark Zuckerberg.

60 –
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61

Não sejamos simplistas. O momento atual é complexo, como também o é a vida.

E complexo não é sinônimo de complicado. A complexidade exige um olhar, ou melhor, 

múltiplos olhares, com rigorosa atenção.

62

Justo por isso, para fechar, falemos um pouco sobre a educação propriamente dita.

Nossa experiência tem mostrado é que a escola está mudando e os professores não 

necessariamente são resistentes às mudanças. 

63

Pelo contrário,  em uma boa parte deles encontramos profissionais animados e 

comprometidos com as radiciais transformações do sistema. Por isso e mais do que tudo 

precisam ser fortalecidos a partir da melhoria da sua formação, condições de trabalho e 

salário.

64

Necessário se faz compreender o momento contemporâneo com um olhar multifacetado, 

demandando políticas públicas de educação que se articulem fortemente com as outras 

áreas do conhecimento. O que temos hoje são politicas esquizofrênicas que não 

compreendem a necessidade de pensar a educação para além da própria educação, 

articulando-a com outros campos do conhecimento para, com isso, tentar superar o que 

denomino de escola broadcasting, a escola distribuidora de informações, igual ao 

realizado pelas grandes redes de comunicação.

65

Essa superação terá que se dar a partir da transformação da escola, no seu contexto 

(com eles, Ferraço!), com a implantação de um ecossistema pedagógico de 

aprendizagem e de produção de culturas e conhecimentos. O que se busca é pensar 

as tecnologias, todas elas, o lápis, a caneta, o livro impresso, o e-reader, mimeógrafo, 

computador, tablet, câmera digital, internet, redes sociais, tudo conectado entre si e em 

rede, fazendo com que a escola se preocupe menos com o consumir informação e 

conteúdo, e passe a se preocupar mais intensamente com a produção de culturas e de 

conhecimentos, implantando-se um circulo virtuoso de produção cultural e científica.
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66

Aqui, importante destacar que a construção deste ambiente de produção de baixo para 

cima, não descarta o conhecimento estabelecido, não descarta a língua culta, a ciência 

moderna, a ciência com C maiúsculo e no singular, porque o ambiente escolar passa a se 

constituir no espaço da convivência e do diálogo entre as culturas, suportes, 

conhecimentos e saberes da sociedade.

67

Pensar a escola contemporânea, que será a preparadora dos jovens de hoje e do 

amanhã, implica em rearrumá-la arquitetonicamente, aproximando-se mais de 

experiências como a dos laboratórios hackers, fablabs ou Pontos de Cultura, com a 

implantação de espaços multimidiáticos de produção de vídeo, televisão e rádio, de 

espaços para a produção textual nas diversas linguagens e com os diversos suportes...

68

… de espaços da experimentação com hardwares livre como o Arduíno que vem 

viabilizando a construção das revolucionárias impressoras 3D e dos pequeninos 

computadores Raspberry Pi, com a implantação de programação de computadores para a

meninada, desde a mais tenra idade, entre tantas outras ações a serem oferecidas à 

juventude.

69

Com isso tudo, esta escola excitada e excitante, levaria os professores à interagirem com 

os seus alunos e com os conhecimentos estabelecidos de forma mais intensa, 

coordenando processos produtivos e não meros processos consumidores de informações.

Isso muda radicalmente a perspectiva de escola e demanda também, como já 

mencionamos, uma outra arquitetura escolar que supere a visão indutiva e exclusiva da 

sala de aula, do professor posicionado na frente com a função de ministrar a lição, o 

tempo todo.

70

Desta forma, o conjunto de aparatos tecnológicos disponíveis contemporaneamente 

possibilita ao professor uma liberação da sua responsabilidade enquanto fornecedor de 

informações – antes escassas, hoje abundantes – e lhes reserva o direito e a tarefa de 

ser um negociador permanente dos diálogos entre os conhecimentos estabelecidos, entre
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os saberes e as diferentes culturas trazidas para dentro do espaço escolar pelos seus 

alunos, comunidade e rede.

71

Transforma-se este professor em um negociador permanente das diferenças.

72

De novo, insistimos, este professor precisar ser fortalecido para retomar, assim, o seu 

papel de lideranças acadêmica e ativista. Com isso, no individual e no coletivo, podem 

liderar o importante movimento que nos leve a superar definitivamente as atuais 

concepções de educação que formam para a linearidade e não para a complexidade.

E isso não é pouco.

73

Obrigado!

74
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