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O projeto pedagógico do MST:
a experiência em escolas de Vitória
da Conquista
Rosana Mara Chaves Rodrigues

As condições históricas que resultaram no surgimento do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) levaram-no
ao estabelecimento de um amplo projeto de enfrentamento a
ser empreendido na ordem estrutural do País, na expectativa
de eliminar as condições de reprodução da miséria, da
dominação e da exclusão dos trabalhadores rurais, através de
um conjunto de ações concretas. Estas ações, por sua vez, estão
materializadas em projetos de desenvolvimento local e de
mobilizações local, regional e nacional, no sentido de reunir o
necessário apoio da sociedade civil e ampliar seu nível de
consciência quanto à necessidade e à urgência das
transformações propostas além de levar o aparato do Estado
a estabelecer canais de negociação que tornem possível a
implementação das ações a fim de que ocorram as mudanças
preconizadas.

Essas propostas são concebidas em plano nacional, com sua
materialização no local, nos assentamentos, o que estabelece e revela
necessariamente um caudaloso manancial de possibilidades de negociação,
de tensões, resistências e mudanças, cuja análise pode oferecer elementos
importantes para a construção de um conhecimento voltado para o
entendimento dos processos de modificações em diferentes áreas, seus
alcances e seus limites e de como se montam as estratégias, tanto para a
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obtenção das mudanças pelos oprimidos, como para a resistência pelos
setores dominantes.

Embora a análise desse amplo processo de enfrentamento entre
resistência e mudança, que vem sendo levado a efeito pelo MST nas mais
diversas regiões do País, possa se apresentar sob variadas perspectivas, o
presente estudo volta-se, especificamente, para avaliar a implementação
da proposta pedagógica do MST para as escolas dos assentamentos.

Esta pesquisa parte do princípio de que a produção do conhecimento
acontece na relação mútua de troca entre o pesquisador e o pesquisado, pois
ambos possuem saberes que se complementam. Dessa forma, o objeto de
pesquisa não está dado por inteiro, a priori, mas é construído nessa relação.

Por se tratar de um Movimento, a pesquisa de campo foi permeada por
duas tensões: de um lado, a própria natureza do objeto que se constitui em
um objeto em movimento, e do outro, a dificuldade de penetração numa
organização que, apesar de estar aberta a receber pesquisadores, o
recebimento é feito com certos critérios o que impõe certos limites ao
desenvolvimento do estudo. Para enfrentar  essas tensões, procurou-se
através das observações registrar a forma como o objeto se apresentava a
cada visita, como também construir uma relação de confiança com o grupo.
Esta relação foi fundamental para que a pesquisa se desenvolvesse com
êxito. Considerando a complexidade do tema abordado e os limites
inerentes ao presente estudo, a metodologia foi sendo definida a partir do
contato estabelecido com os sujeitos da pesquisa em cada visita realizada.

Portanto, para apreender os aspectos relevantes de resistência e mudança
que emergem do confronto entre uma proposta educativa que se pretende
libertadora e inclusiva, e a realidade local estruturada segundo os padrões
sociais e culturais que tendem a reproduzir a condição de dependência e de
submissão e exclusão dos sujeitos, decidiu-se pelo Estudo de Caso. Justifica-
se a escolha porque este método permite o estudo realizado em uma
realidade dinâmica, e, através do contato direto com os sujeitos da pesquisa,
é possível desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia
da prática escolar e da comunidade que abriga a escola. Permite, também,
chegar bem perto da escola e da comunidade para entender como operam,
no seu dia-a-dia, a proposta de educação do MST, suas ações, relações,
retrações e interações, apreendendo as forças que a impulsionam ou que as
retêm, as resistências e as mudanças.
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De acordo com Ludke e André (1986), o estudo de caso, enquanto
abordagem de pesquisa permite uma apreensão profunda e ao mesmo tempo
ampla e integrada de uma unidade social complexa, considerando suas
múltiplas dimensões e sua dinâmica natural, e para isso requer um intenso
trabalho de campo, ou seja, contato direto e prolongado do pesquisador
com a situação investigada.

A pesquisa foi realizada entre os anos de 1999 e 2002, tempo em que se
visitou a região por sete vezes, com permanência de, ao menos, uma semana
a cada visita, o que resultou no mínimo 280 horas de observação nos
locais investigados. Nestas visitas, buscava-se estar sempre em contato com
as escolas, professores, alunos e comunidade, seja em reuniões, cursos ou
realizando os trabalhos escolares, o que possibilitou a realização de
entrevistas, conversas informais, observação direta do cotidiano e coleta
de materiais produzidos pelos alunos e professores.

Como instrumentos de pesquisa, lançou-se mão de entrevistas semi-
estruturadas  conversas informais, observação com registro em diário de
campo e coleta de materiais produzidos pelos alunos.

O referencial teórico esteve orientado no sentido de buscar compreender
o MST e seu processo de produção do projeto pedagógico para escolas de
assentamentos rurais. Ao analisar a proposta de educação do movimento,
identificou-se que se encontra, entre seus princípios, categorias pensadas
por Gramsci (1981), a exemplo de escola formativa, intelectual orgânico e
cultura, ou seja, a idéia de escola como espaço de transformação e de Freire
(1987), sobretudo os que tratam de educação bancária e educação
libertadora. Ao lado dessas categorias, parte-se do pressuposto de que, na
base do MST e também da escola concebida pelo movimento, encontra-se
a idéia de utopia, enquanto um horizonte que impulsiona a luta. Portanto,
na base deste trabalho, a utopia será retomada pela necessidade de redefini-
la na contemporaneidade.

O MST COMO UM “NOVO” MOVIMENTO SOCIAL

Inúmeras e rápidas transformações estão-se processando no seio da
sociedade em decorrência da globalização tecnológica e informacional nas
últimas décadas. Para alguns teóricos, a globalização se apresenta “[...]
como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam
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localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são
modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-
versa” (GIDDENS, 1991, p. 69).

Para outros, a globalização se apresenta como um movimento estrutural
do capitalismo – uma fase em que as principais tendências, já presentes
desde os primórdios, são levadas as suas últimas conseqüências, desenvolve-
se no seu limite, sendo, portanto um novo momento histórico no interior
do sistema capitalista (DRUCK, 2000).

Ainda para Druck, (1996, p. 24), “[...] a globalização representa as
linhas mais gerais de radicalização do homem racional e produtivo produtor
de mercadorias”. Nesta perspectiva, a globalização traz consigo inovações
no âmbito econômico e político. No econômico, a transnacionalização do
capital e dos investimentos num mercado “sem fronteiras”. No político, a
constituição de uma articulação de centros de poder global, o Grupo dos
Sete (G7), Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano
de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Apresenta as seguintes
características: concentração, centralização e dispersão de capitais;
transnacionalização; superdimensionamento da esfera financeira (a lógica
financeira se sobrepondo à lógica produtiva); reforço do poder dos bancos
como instituições financeiras; a reestruturação do Estado e a intervenção
governamental; a redefinição das relações de poder entre os países centrais
e periféricos e, em especial, a rapidez do tempo social em que ocorrem as
transformações: informatização, redes de comunicação mundial, definição
e intervenção simultâneas de um lado a outro do planeta. Enquanto, no
século XIX, transformações que revolucionaram a sociedade eram fruto
de até 2 ou 3 séculos, no século XX, transformações mais profundas ocorrem
em décadas. Conforme analisa Hobsbawn, (1995, p. 13).

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam
nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais
característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens hoje
crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com
o passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício
é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no
fim do segundo milênio.

Nesse contexto, vão surgindo os “novos” movimentos sociais, que são
chamados assim porque apresentam algumas diferenças fundamentais em
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relação aos movimentos tradicionais ou clássicos e, em especial, em relação
ao movimento operário (SCHERER-WARREN, 1996). Ainda como reflete
Maria da Glória Gohn (2002, p.12):

Os novos movimentos sociais (ecológico, ambientalista, pela paz, direitos
humanos, das mulheres, negros, índios e tantos outros) colocaram na agenda
da sociedade novos valores e transformaram o lugar que a sociedade lhes
reservara tradicionalmente. Transformaram-se em sujeitos, saíram das margens
e bordas do social e migraram para o centro, tornando-se fonte de criatividade
e de referência. Criaram e desenvolveram identidades culturais e políticas a
partir da constituição de redes; inovaram ao construir novos valores e
significados novos aos já existentes, reformularam as formas de atuar e de
interagir na sociedade. Produziram o que se constitui um dos pilares da práxis
humana: conhecimentos, novos conhecimentos. Por isso, os movimentos sociais
têm sido vistos como fontes de inovação, revitalização das energias do social.

Para a autora, a novidade é que a grande força impulsionadora dos
processos sociais não advém somente da política, ou da reação/resistência
aos mecanismos de privação socioeconômica, mas também da cultura, pois
raízes culturais têm sido resgatadas, não para cultuar a memória de um
passado, mas para dar amálgama a práticas novas.

O MST surge nesse contexto trazendo para a ordem do dia um velho
tema – a Reforma Agrária.

A posse da terra, embora seja o objetivo imediato desse grupo social,
vem  acompanhada de outras lutas como, por exemplo, pelos direitos sociais
e pela conquista de uma sociedade justa, o socialismo. Para atingir os seus
objetivos, o MST toma a educação como um direito indispensável que se
desenvolve como um processo que inclui a educação formal – fundamental,
médio e superior – e informal, realizada a partir da participação dos sujeitos
nas mobilizações organizadas pelo MST através das marchas, ocupações e
manifestações outras, incluindo, nesse processo, todas as gerações: crianças,
jovens,  adultos e os gêneros.

Assim, compreende-se que a trajetória do MST, desde o seu nascedouro,
assume formas diferenciadas nos diversos espaços onde ele se materializa e
a força impulsionadora desse movimento é a sua utopia, que renasce a
cada conquista dos trabalhadores Sem Terra.
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EDUCAÇÃO, UTOPIA E TRANSFORMAÇÃO

Pensar a utopia do MST nos remete a concepção defendida pelo filósofo
alemão  Ernst Bloch que retoma esse conceito, atribuindo-lhe  um sentido
singular. A utopia em  Bloch (1970) na  sua obra O Princípio da Esperança
assume um caráter de possibilidade, conquista, perspectiva de transformação
social. Forja, portanto, um conceito de “utopia concreta”.

Para entender a concepção bloquiana de utopia, é necessário tomar
alguns pontos básicos da sua análise sobre as raízes antropológicas do
princípio da esperança.

O que orienta o seu pensamento é o princípio da esperança, o qual é
tomado não apenas como uma diretriz, mas como a causa da ação, uma
fonte da práxis. Bloch (1970) distingue uma primeira raiz da esperança,
que é o fato comum de o homem ter consciência de que tem fome, assim a
carência do homem é o que lhe garante a consciência de que tem fome e do
que lhe falta.

Quando um homem tem fome, esta necessidade fisiológica imediata e
constrangedora não é recebida com indiferença, mas projeta o homem para
fora da sua indiferença, provocando o acordar da sua consciência. Este acordar
não só padece de necessidades, mas que tem consciência de ter necessidade
(BLOCH, 1970 apud FURTER, 1974, p. 80).

A necessidade, portanto, é o que faz despertar, no homem, a consciência,
da carência e da insatisfação, o que impulsiona o movimento de satisfação
da carência, e nesse movimento é feita à exploração do possível. Em síntese,
a fome gera a consciência da carência que faz emergir a possibilidade de
atuar para passar da carência a algo desejado, a satisfação.

A fome, embora seja uma sensação individual, leva a um projeto coletivo
porque, segundo Bloch, “ [...] a comida visada poderia ser consumida por
um outro e, no mundo da escassez em que vivemos, esta ameaça do outro
existe violentamente” (BLOCH, 1970 apud FURTER, 1974, p. 81). Ao
refletir sobre essa reação, pode-se imaginar que o outro em vez de ameaçar
o que quer, o alimento desejado, poderia dividi-lo: daí a idéia de uma
organização social, mais ainda poderiam unir-se para produzirem mais ou
trocarem os excessos.

Porém não existe só uma fome física, há também outras fomes: afetivas,
sentimentais, eróticas, intelectuais. E “[...] o conjunto destas fomes pode
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ser caracterizado como o desejo, sendo a vontade humana de ir além que
faz crescer, desenvolver e  aumentar as dimensões do homem” (BLOCH,
1970 apud FURTER, 1974, p. 82) o que já indica o que estar por vir, o
homem como inacabado, como tendência para ser outro e para ser mais.

Além da fome e dos desejos, os sonhos acordados são fatos elementares
onde se enraíza a esperança. Nas palavras de Bloch:

O sonho acordado manifesta uma verdadeira fome psíquica pelo qual o homem
imagina planos futuros e outras situações em que supere os problemas, as
dificuldades e as obrigações de um hoje onipresente. Assim os sonhos acordados
nos dão uma primeira forma tosca, vaga, talvez ilusória, do que será, numa fase
mais elaborada, a utopia. Nos sonhos, une-se pela primeira vez o que será decisivo
para a constituição de uma consciência antecipadora: a consciência da fome, e o
possível imaginário: os desejos e as imagens (1970 apud FURTER, 1974, p. 83).

São os sonhos acordados que nos impulsionam para o futuro, ao
contrário dos sonhos noturnos, que se gastam no inconsciente. Nos sonhos
acordados, a reflexão é imediatamente possível.

No entanto, a capacidade de sonhar, de aspirar e de esperar, ainda que
seja inerente aos homens, pode sucumbir quando as condições econômicas,
sociais e culturais lhes faltem em demasia, pois podem destruir a sensação
de fome e conseqüentemente o impulso e o desejo. “[...] os sonhos acordados
provocados pela nossa vontade de mudança, as aspirações transformam-se
em expectativas, sendo colocadas nas perspectivas das nossas possibilidades
concretas” (BLOCH, 1970 apud FURTER, 1974, p. 85). Ora, é esta
possibilidade de sonhar acordado que impulsiona os homens para o futuro
e os leva a construir utopias.

 Para Bloch, segundo Furter (1974), do mesmo modo que a esperança
emerge no momento em que o homem toma consciência de que ele é um
“ser de carências” e portanto inacabado, ele também não acredita que a
fonte da utopia se encontra na consciência que o homem tem da sua
perfeição, mas, ao contrário, do seu espanto diante da descoberta de sua
imperfeição. Ora a consciência do seu “inacabamento” é o que impulsiona
os homens para o futuro e a consciência das suas carências é o que os faz
pensar em possibilidades para resolvê-las. Assim, são criadas as alternativas
para a satisfação das muitas fomes que o homem tem, tais como: materiais,
afetivas, sexuais e intelectuais.
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A utopia, para Bloch, segundo Furter, (1974) existe porque o homem se
descobre imperfeito e quer ultrapassar este estado até atingir uma perfeição
absoluta. Ao nos tornarmos conscientes das imperfeições do mundo, a utopia
concreta aponta e chama a atenção para uma realidade transformável.
Portanto a utopia pode induzir os homens a tudo, ela mobiliza os sujeitos a
uma ação em favor de uma mudança. E, ainda segundo Bloch, é através da
utopia concreta e da sua exigência de radicalidade que a esperança de virtude
transforma-se em otimismo militante.

A reflexão sobre utopia impôs-se como uma necessidade de compreender
a idéia de utopia presente nos ideais do Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra e no seu Projeto de Educação (MST, 1996). Como em Bloch e
também para o MST, é o desejo de ir além que aumenta as dimensões
humanas e amplia as possibilidades de ação.

AS ESCOLAS DO MST DA INTENÇÃO AO GESTO

A educação pensada pelos Sem Terra visa ao mesmo tempo garantir o
acesso de todas as crianças à escola, como também de uma escola
transformada, com uma nova idéia de educação, em que ele não seja
somente sinônimo de aula, de conteúdos e obediência, mas que seja um
espaço que possa permitir aos educandos e educadores a não aceitação
passiva do fatalismo da reprodução social.

Esta nova escola propugnada pelos Sem Terra, enquanto concepção,
guarda uma estreita relação com o pensamento do italiano Antônio Gramsci
e do brasileiro Paulo Freire, sobretudo no que se refere à escola formativa
desinteressada e à pedagogia do oprimido.

Para Gramsci (1968), a escola formativa poderia proporcionar o acesso
dos trabalhadores à cultura, devendo ser assegurada pelo Estado, quando
este é ético e educador. Esta escola pensada por Gramsci, e igualmente pelo
MST, deve possuir um caráter revolucionário, proporcionando aos
trabalhadores e a seus filhos a superação da consciência ingênua e a
construção de uma consciência crítica. Nessa perspectiva, tanto Gramsci
como os sem-terra, ao refletirem sobre o caráter transformador da escola,
abandonam a idéia dos reprodutivistas, de que a escola é somente espaço
de reprodução e manutenção de uma ordem social que tende a ser excludente
e dominadora.
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Um outro aspecto é o da idéia de libertação do sujeito, ou seja, da
conquista da condição de cidadão, de sujeito da sua própria história – um
novo homem uma nova mulher – que possa exercitar a condição de cidadão/
cidadã, de modo a potencializar sua capacidade de tomada de decisões.
Almeja, portanto, uma escola que prepare os cidadãos, sujeitos sociais,
capazes de conduzir à construção de um novo modelo de desenvolvimento
para o campo e de uma nova sociedade.

Esse processo de libertação se instaura à medida, que se pensa uma
escola diferente nos moldes tradicionais, garantindo uma autonomia que
se configura em um “desde dentro”, ou seja, a partir de dentro do
assentamento, sem desprezar o “desde fora”. As experiências de vida dos
assentados traduzem elementos importantes para a prática educativa desse
grupo, capazes de suscitar uma reflexão mais apurada rumo à construção
coletiva do Projeto. São baseados na proposta de Freire de que a pedagogia
do oprimido é construída a partir da realidade e da vida concreta dos
sujeitos e que os temas geradores devem emergir da realidade ou das
necessidades da comunidade, reconhecendo que esse grupo já possui um
saber  adquirido a partir da sua  práxis.

A trajetória do setor de educação do MST é marcada pelos
desdobramentos das necessidades que se foram impondo ao longo do
tempo: das crianças ainda sem acesso à escolarização, das demandas por
ensino fundamental, da qualificação técnica, em nível do ensino médio,
para os jovens nas áreas de produção, administração e formação de
professores para trabalharem com a população acampada, assentada; a
educação infantil e a educação de jovens e adultos; e a implementação do
curso superior em pedagogia para atender à crescente demanda de
profissionalização dos jovens na área de educação.

Nessas múltiplas frentes de atuação, o MST vem elaborando princípios
e orientações metodológicas que fundamentam o seu projeto pedagógico.
Este projeto vem atender a uma demanda: a de sistematizar as experiências
vividas no interior dos assentamentos e, a partir disso, consolidar um projeto
mais elaborado de educação e de escola que faça valer os interesses dos
assentados.

O MST, partindo desses princípios, reivindica do Estado que a escola
pública dos assentamentos seja pensada e organizada para atender às
necessidades do trabalhador rural. Enfim, a escola pensada pelos Sem Terra
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tem sido diferencialmente assumida pelas coordenações estaduais e regionais,
procurando respeitar as diversidades locais.

Em Vitória da Conquista, o estudo demonstrou que as escolas, sob a
coordenação do MST  diferenciam-se das demais escolas do Município
por vários motivos, a seguir apreciados.

Em primeiro lugar, o MST no Município tem estabelecido junto à
Prefeitura canais de negociação, de modo a possibilitar a implementação
do projeto na localidade, de forma que já se garantiu autonomia para
coordenar as escolas em áreas de assentamentos; e indicar professores para
serem contratados e  fazer uma pré-seleção dos professores concursados
que vão atuar em escolas de assentamentos. A seleção dos professores se dá
com o intuito de garantir, pelo menos, um professor sensível à proposta de
educação do Movimento.

Em segundo lugar, o Movimento tem buscado partir das práticas
concretas da escolarização e das demandas da luta pela terra para formular
seus conteúdos e metodologias de trabalho.

Em terceiro lugar, o MST tem conseguido garantir o acesso de todas as
crianças às escolas, pelo menos nas séries iniciais do ensino fundamental,
bem como, ampliar a concepção de leitura e escrita de modo que não se
restrinja à decodificação das letras, mas  valorizar a realidade do educando,
dando-lhe vez e voz. Logrou, também, ocupar espaços na sociedade para o
desenvolvimento de novos valores, estimulando práticas solidárias.

Em quarto, pode-se identificar a educação como fundamental na
formação das crianças, dos jovens e adultos para se tornarem futuras
lideranças do Movimento. As professoras relatam  que, além de levarem
em conta o conteúdo formal, também valorizam as questões históricas,
políticas e ideológicas. Propõe-se uma educação que não se limite à
transmissão de conhecimentos teóricos pré-estabelecidos, mas capacite a
criança e o jovem para o trabalho agrário e para a concretização de suas
expectativas de vida própria e do Movimento do qual fazem parte.

No entanto, o MST também ainda enfrenta desafios na construção de
seu projeto de educação. A principal delas é a demora na transformação
das rotinas das escolas e também a resistência dos professores e da
comunidade na adoção de novidades ou de engajamentos em projetos
vindos de fora do grupo. Isto gera uma defasagem entre a teorização da
proposta educacional e a sua implementação nos assentamentos, uma vez
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que a prática escolar, segundo os princípios filosóficos e pedagógicos, não
se tem realizado plenamente e por diversos motivos, listados como segue.

a) a permanência temporária dos professores nos assentamentos. Muitos
professores, após serem formados pelo movimento, não retornam às
suas bases, sendo aproveitados no trabalho de liderança; outros são
desligados do movimento porque são transferidos por opção própria
ou por ter vencido o período do contrato com a prefeitura. Foi
observado que esta transitoriedade deve-se também ao fato de estes
professores serem funcionários da Prefeitura e, em função disto,
podem ausentar-se para a realização de cursos e reuniões na Secretaria
de Educação do Município e residirem na cidade;

b) o conflito entre o projeto de educação do MST com o do Município.
Ainda que os docentes atuem sob os princípios e coordenação do
MST, eles estão, ao mesmo tempo, subordinados às normas da
Secretaria Municipal, o que gera dificuldades para os professores,
como a necessidade de adoção de procedimentos de avaliação
adequados às normas da educação formal. Tal situação tem
promovido um descompasso entre a reflexão sobre a educação e a
implementação deste projeto;

c) a insuficiência de formação e qualificação de um quadro de professores,
ainda, em sua maioria, formados na cidade para atuarem na cidade e
não nas áreas rurais. A zona rural possui especificidades que demandam
um profissional com formação específica, de forma a atender às
condições e exigências dessas áreas;

d) a prioridade do MST à formação política e ideológica dos educandos,
o que provoca, de certa forma, uma certa “limitação” dos indivíduos,
prática esta contraditória com a própria utopia do projeto pedagógico
do Movimento, que é o de educar para a libertação do homem, que
este educando ou educanda possa ser capaz de possuir uma autonomia
e fazer suas próprias escolhas e se tornarem “novos” homens e “novas”
mulheres.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditando nas potencialidades dos assentados rurais ligados ao MST,
colocam-se, aqui, os desafios que, por ora, devem despertar o desejo e
estimular o grupo a continuar as suas lutas em busca da concretização da
escola desejada.

1. Estabelecimento de escolas nos assentamentos com oferta do ensino
fundamental completo e ensino médio, de forma que, os estudantes
não precisem se deslocar do assentamento para a cidade para
completarem seus estudos;

2. Formação e qualificação de um quadro de professores e gestores das
próprias comunidades para implementar o projeto pedagógico
pensado para os assentamentos, fazendo os necessários ajustes, de
modo a se apropriar das exigências locais;

3. Estabelecimento de parcerias formalizadas ou não com outras
organizações de agricultores, para ampliar a proposta de uma
educação mais adequada não só para áreas de assentamentos, mas
também para todo meio rural;

4.  Formar parcerias com as Universidades locais a fim de ampliar o
quadro de professores qualificados para trabalharem em
comunidades rurais;

5. Prosseguir no esforço de transformar as escolas em espaços, onde a
utopia permeie o seu cotidiano, alimentando a luta pela construção
dessa nova sociedade.

Estes não são certamente desafios pequenos, no entanto são desafios
que se fazem urgentes e requerem uma intensa mobilização para que
ocorram as transformações necessárias.
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