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Sonho com um mundo diferente, 

Onde homens e mulheres sejam respeitados na sua dignidade, 

Um mundo menos individualista, menos competitivo. 

Mas, a educação hegemônica tem como objetivo formar máquinas produtivas. 

Temos que decorar uma gama de conteúdos cada vez maior, 

Somos treinados no inglês, a apertar botões do computador, 

“falar bem”, ter boa aparência, empreender, 

Enfim, temos que nos adequar nas tais habilidades e competências para o mercado ... 

E isso cansa, estressa, nos afasta de nós mesmos e da nossa essência. 

Por isso, sonho com uma educação diferente, 

Que nos liberte, que nos prepare para o mundo do trabalho, 

Mas sem criar nuvens nas nossas lentes, 

Porque precisamos ver o mundo como ele é, 

Entender o chão que pisamos enquanto trabalhadores, educandos, 

De modo que seus contrastes e suas contradições não sejam obscurecidas. 

Sonho com uma educação que forme seres humanos mais humanos, 

Mais completos na essência da sua humanidade 

E na busca do outro, 

Para que possamos crescer como seres que vivem, 

Sentem, pensam e lutam coletivamente. 

Anseio por uma educação que o pensar seja livre, sem amarras… 

Que nossas armas sejam o conhecimento, 

O riso, a solidariedade e a utopia 

Onde todo o conhecimento aprendido e ensinado seja uma grande aventura para a transformação 
da vida em sociedade e 

Que as realidades dos sertões, periferias, comunidades, acampamentos, florestas … sejam 
valorizadas como memória cultural e identidade da gente brasileira 

Que a rebeldia seja o motor de uma educação em que os trabalhadores e as trabalhadoras 
possam ser intelectuais forjados para a luta revolucionária. 

Sonho com uma educação para além do capital 

Que fortaleça um projeto da classe trabalhadora 

Essa jornada 

Exige participação 

Exige um projeto de sociedade 

Exige, como diria Freire, um compromisso autêntico, 

pois a prática educativa é sabidamente política 

A separação entre o fazer e o pensar 

Entre trabalhadores manuais e intelectuais 

Interessa a quem? 

Trabalho e educação não se divorciam de um projeto educativo emancipador 

Onde o conhecimento para SER MAIS 

Não pode se aprisionar nos muros da escola 

Deve sim, andarilhar  nos subúrbios, nas periferias, 

nas fábricas, na roça, nas estradas da vida e valorizar a riqueza do povo... 

Gramsci já avisava 



“A tendência democrática da escola não pode consistir apenas em que um operário manual se 
torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante.” 

Educação é mais que escola 

Educação é luta de classes 

Educação é utopia 

Educação é transformação social 

Vamos à luta! 


