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RESUMO 
Se, por um  lado, é recorrente relacionar educação e autonomia, por outro, percebe‐se que esta relação 
recebe  diferentes matizes  no  debate  acerca  da  educação  não  formal.  No  presente  artigo  apontamos 
alguns elementos que  indicam o  sentido anti‐sistêmico ou anti‐hegemônico dessa  relação. Acreditamos 
que  a  experiência  de  um  processo  organizativo  anticapitalista  como  a  do Movimento  Zapatista  e  sua 
“Escuelita Zapatista por  la Libertad” pode contribuir para tal reflexão. Nesse caso específico, a educação 
não formal se apresenta como um campo transversal que perpassa a relação estabelecida com o processo 
de  conhecimento  coletivo  e  individual,  as  relações de  trabalho,  as  formas de  sociabilidade  criadas nas 
comunidades, a relação desses  indígenas com a própria história e os desafios da  luta cotidiana frente às 
formas sociais institucionalizadas e dominantes. Entende‐se que, para analisar as experiências autônomas 
de educação do Movimento Zapatista, é necessário levar em conta que as mesmas se produzem dentro de 
um modo de produção capitalista. No entanto, a crítica a esse sistema e a construção de novas  formas 
sociais  internas às comunidades  indígenas zapatistas determinam a abordagem pedagógica  implicada no 
seu projeto político de  emancipação. Ao  tratar  a  experiência de  educação  zapatista  como um  caso de 
educação não‐formal anti‐hegemônica ou anti‐sistêmica, devemos atentar para o fato de que ela tem suas 
próprias  necessidades,  coloca  outras  demandas, muito  ligadas  à  sua  relação  com  o  tempo  e  às  suas 
formas  de  auto‐governo.  Ao  mesmo  tempo,  parece‐nos  que  a  investigação  das  manifestações  de 
resistência nas práticas de educação não  formal requer uma revisão dos debates que se acercam desse 
campo.  Tendo  surgido  no  final  da  década  de  sessenta,  o  termo  educação  não  formal  decorre  de  um 
momento histórico de  efervescência dos movimentos por demandas  sociais  (educação,  saúde,  cultura, 
entre outros) e de  crítica à  relação estabelecida entre Estado e  sociedade  civil. Apesar da  referência à 
origem supostamente contestadora da educação não formal, de acordo com alguns autores, a difusão do 
termo  deve‐se  aos  esforços  de  órgãos  oficiais  e  dos  estudos  acadêmicos  preocupados  com  a  sua 
conceitualização. Tal processo ocorre a partir dos  anos 90, quando esse  campo passa  a  receber maior 
atenção dos educadores e corresponder a uma diversidade de atuação que dificulta a precisão de suas 
fronteiras pedagógicas e conceituais. Veremos a seguir essas perspectivas. 
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Resumo:  
 
Se, por um lado, é recorrente relacionar educação e autonomia, por outro, percebe-se que esta 
relação recebe diferentes matizes no debate acerca da educação não formal. No presente 
artigo apontamos alguns elementos que indicam o sentido anti-sistêmico ou anti-hegemônico 
dessa relação. Acreditamos que a experiência de um processo organizativo anticapitalista 
como a do Movimento Zapatista e sua “Escuelita Zapatista por la Libertad” pode contribuir 
para tal reflexão. Nesse caso específico, a educação não formal se apresenta como um campo 
transversal que perpassa a relação estabelecida com o processo de conhecimento coletivo e 
individual, as relações de trabalho, as formas de sociabilidade criadas nas comunidades, a 
relação desses indígenas com a própria história e os desafios da luta cotidiana frente às formas 
sociais institucionalizadas e dominantes. Entende-se que, para analisar as experiências 
autônomas de educação do Movimento Zapatista, é necessário levar em conta que as mesmas 
se produzem dentro de um modo de produção capitalista. No entanto, a crítica a esse sistema e 
a construção de novas formas sociais internas às comunidades indígenas zapatistas 
determinam a abordagem pedagógica implicada no seu projeto político de emancipação. Ao 
tratar a experiência de educação zapatista como um caso de educação não-formal anti-
hegemônica ou anti-sistêmica, devemos atentar para o fato de que ela tem suas próprias 
necessidades, coloca outras demandas, muito ligadas à sua relação com o tempo e às suas 
formas de auto-governo. Ao mesmo tempo, parece-nos que a investigação das manifestações 
de resistência nas práticas de educação não formal requer uma revisão dos debates que se 
acercam desse campo. Tendo surgido no final da década de sessenta, o termo educação não 
formal decorre de um momento histórico de efervescência dos movimentos por demandas 
sociais (educação, saúde, cultura, entre outros) e de crítica à relação estabelecida entre Estado 
e sociedade civil. Apesar da referência à origem supostamente contestadora da educação não 
formal, de acordo com alguns autores, a difusão do termo deve-se aos esforços de órgãos 
oficiais e dos estudos acadêmicos preocupados com a sua conceitualização. Tal processo 
ocorre a partir dos anos 90, quando esse campo passa a receber maior atenção dos educadores 
e corresponder a uma diversidade de atuação que dificulta a precisão de suas fronteiras 
pedagógicas e conceituais. Veremos a seguir essas perspectivas. 
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Entre a adequação e a contestação, a educação não formal, como qualquer outra forma 

social, obedece à dinâmica da realidade concreta. Sob a ótica do materialismo histórico-

dialético, os processos históricos engendram as contradições necessárias para que haja 

transformação. Nesse sentido, nas palavras de Don Durito de La Lacandona3, “a Globalização 

Neoliberal produz também um fenômeno de resistência que, cada vez mais e de forma mais 

radical, incorpora amplos setores da população”. No contexto em que esse escaravelho 

revolucionário surgia como personagem popular, o Movimento Zapatista tornava-se 

conhecido internacionalmente com o levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional 

(EZLN) contra o governo mexicano. Em janeiro de 1994, após o cessar-fogo e o 

estabelecimento de unidades administrativas chamadas Municípios Autônomos em Rebeldia 

Zapatista, essas comunidades dedicaram-se a construir sua auto-organização. Naquele 

momento de descenso das lutas sociais e defesa de perspectivas teóricas como “o fim da 

história”4, os zapatistas inspiraram organizações populares em todo o mundo e reascenderam 

a radicalidade com relação à crítica do Estado e das políticas neoliberais. 

Apesar dos mais de 20 anos que se colocam entre aquele período e hoje, pode-se dizer 

que a experiência auto-gestionária zapatista continua sendo uma referência para muitos 

movimentos sociais da América Latina e de outros lugares do mundo. As estratégias de 

resistência dessas comunidades indígenas passam não só pela guerrilha, mas também pela 

comunicação e pela educação, sobretudo após a Outra Campanha e a Ação Global dos Povos5. 

A origem do Sistema Educacional Rebelde Autônomo Zapatista para a Libertação 

Nacional (SERAZ-LN) está atrelada às diversas experiências que construíram as comunidades 

zapatistas. É importante observar que a noção de autonomia para o Movimento Zapatista está 

ligada a experiências de autogoverno de comunidades indígenas. Ao tratar dos processos que 

se desenvolveram nos territórios zapatistas após sua (re)conquista, o Subcomandante Marcos 

– figura emblemática do EZLN – afirma que 

  

                                                 
3  Don Durito é um personagem criado em 1994 pelo Subcomandante Insurgente Marcos (EZLN) que se 
tornou popular nas comunidades zapatistas. Essa frase foi retirada do texto “Los Principios de la (otra) Política”, 
escrito por Marcos em junho de 2007. 
4  Teoria retomada no final dos anos 1980 por autores, como o estado-unidense Francis Fukuyama, que 
sugerem o fim dos processos históricos enquanto processos de transformações sociais e políticas. Tal ideia 
ressurge no contexto da queda do Muro de Berlim, quando acreditava-se que os antagonismos entre projetos 
políticos havia terminado e que a consequência seria a estabilidade sob o capitalismo. 
5 Ação Global dos Povos (AGP) é um movimento radical e social influenciado pelo Movimento 
Zapatista, cuja estratégia passa por campanhas populares e ações diretas de resistência ao capitalismo e pela 
justiça ambiental e social. A AGP concentra um papel importante nos instrumentos de comunicação e na 
solidariedade entre o movimento antiglobalização. 



Os avanços no governo, saúde, educação, habitação, alimentação, 
participação das mulheres, comercialização, cultura, comunicação e 
informação têm como ponto de partida a recuperação dos meios de 
produção, neste caso, a terra, os animais e as máquinas que estavam nas 
mãos dos grandes proprietários. (SUBCOMANDANTE MARCOS, 2008, p. 
131) 

 Entende-se que, para analisar as experiências autônomas de educação do Movimento 

Zapatista, é necessário levar em conta que as mesmas se produzem ainda dentro de um modo 

de produção capitalista. No entanto, a crítica a esse sistema e a construção de novas formas 

sociais internas às comunidades indígenas zapatistas determinam a abordagem pedagógica 

implicada no seu projeto político de emancipação. 

Sendo assim, gostaríamos de indagar: qual tem sido o papel da educação não formal 

para os movimentos anticapitalistas mencionados anteriormente por Don Durito? E como eles 

têm operado e administrado a resistência no campo da educação não formal? Ao mesmo 

tempo, parece-nos que a investigação das manifestações de resistência no campo da educação 

não formal requer que atentemos ao movimento dos debates que se acercam dessa prática. 

Veremos a seguir as perspectivas de alguns autores que se propuseram a discuti-la. 

 De acordo com Valéria Aroeira Garcia (2008) são recentes as pesquisas sobre o campo 

teórico e prático da educação não formal que, até os anos 80, esteve relacionada aos processos 

de alfabetização de adultos e à educação popular. Na época, alguns setores do campo 

educacional centravam suas discussões na crise da educação6 e nas possibilidades de 

transformá-la, refletindo variados posicionamentos políticos sobre a questão. Tendo surgido 

no final da década de sessenta, o termo educação não formal decorre de um momento 

histórico de efervescência dos movimentos por demandas sociais (educação, saúde, cultura, 

entre outros) e de crítica à relação estabelecida entre Estado e sociedade civil. 

 Apesar da referência da origem supostamente contestadora da educação não formal – a 

partir do movimento de educação de jovens e adultos contra a educação bancária 7, cujo maior 

expoente foi Paulo Freire – pelas leituras de Trilla (2003), Gohn (1998) e Garcia (2008) 

entende-se que a difusão do termo deve-se aos esforços de órgãos oficiais e dos estudos 

acadêmicos preocupados com a conceitualização do termo. Tal processo, de acordo com esses 

autores, ocorre a partir dos anos 90, quando esse campo passa a receber maior atenção dos 

educadores e corresponder a uma diversidade de atuação que dificulta a precisão de suas 

                                                 
6  Cf. COOMBS, H. P. A crise mundial da educação. São Paulo: Perspectiva, 1976; ARENDT, H. Entre 
o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
7  “Educação bancária” foi um termo cunhado por Paulo Freire ao criticar a educação autoritária, pela 
qual se estabelece uma relação vertical entre professores, detentores do conhecimento, e alunos, receptores 
passivos de um determinado conteúdo. Cf. Pedagogia do Oprimido (1974), de Paulo Freire. 



fronteiras pedagógicas e conceituais. Como afirma Garcia (2008), desde sua construção 

enquanto área da educação, “não se tinha muita clareza sobre o que a educação não formal 

poderia abarcar e qual a sua relação com outras áreas do conhecimento [...]” (GARCIA, 2008, 

p. 3) 

 No caso do Brasil, a consolidação das políticas neoliberais nos anos 90 e as reformas 

educacionais promovidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, sob influência de 

organismos internacionais como a UNESCO e o Banco Mundial, tiveram grande impacto 

sobre as práticas de educação não formal exercidas pela sociedade civil. Nesse contexto, as 

experiências latino-americanas de educação popular — que haviam tido um papel 

fundamental nos processos de alfabetização massiva de jovens e adultos dos anos 60 e 70 — 

foram cooptadas nas décadas seguintes através de programas monitorados pelo Banco 

Mundial, cuja finalidade era a adequação dos modelos educacionais aos interesses do 

capitalismo transnacional. (KOROL, 2006) 

 Trilla (apud Garcia, 2008) atenta para o fato desse processo ser acompanhado por 

transformações no mundo do trabalho, de onde decorreram novas demandas e exigências que 

seriam supridas, em parte, pelas formações profissionais oferecidas por organizações não 

governamentais em parceria com o Estado e instituições privadas. Gohn também ressalta a 

participação massiva do Terceiro Setor nesse momento em que as mudanças econômicas, 

sociais e no mundo do trabalho trouxeram grande destaque para a educação não formal. Como 

afirma a autora: 

Neste cenário, as demandas sobre a educação são múltiplas. De reciclagem, 
aperfeiçoamento, atualização, especialização, etc. E muitas das demandas 
não se situam na área da educação formal, na escola regular. Elas emergem 
de múltiplos campos e situam-se mais na área de atuação das ONGs, o novo 
Terceiro Setor. (GOHN, 1998, p. 515) 

 Ainda na perspectiva dessa autora, existe um novo modelo de vida e trabalho no 

mundo globalizado. Este “novo” mundo exige dos indivíduos habilidades comunicativas, a 

administração das próprias emoções, o domínio sobre técnicas ou saberes especializados e, 

sobretudo, a capacidade de se inserir no trabalho multidisciplinar e em equipe. Na concepção 

da autora, o objetivo principal da educação não formal é a preparação do indivíduo para a 

cidadania plena, o que inclui um tipo de sociabilidade e trabalho coletivo. 

 Podemos afirmar que esta é uma leitura hegemônica sobre o sentido da educação não 

formal? Fala-se na necessidade de se universalizar a educação, em conscientização dos 

indivíduos a fim de torná-los autônomos, em desenvolvimento das potencialidades segundo a 

realidade da clientela, na educação para a civilidade, para a arte de bem viver e mudança 



social; no entanto, é possível uma educação universal em uma sociedade tão desigual? Que 

tipo de conscientização volta-se para o indivíduo-cidadão-cliente? Qual mudança social faz 

parte desse projeto de educação? Autonomia em relação a quê? 

 Assim como a palavra emancipação, o uso da noção de autonomia pode ser tão 

esvaziado quanto o discurso retórico de certos projetos políticos. Adorno, no conhecido texto 

“Educação e emancipação”, argumenta sobre a necessidade de se encarar as enormes 

dificuldades que se opõem à emancipação na organização da sociedade em que vivemos. A 

principal delas é a reprodução da contradição social, como explica o autor: 

é que a organização social em que vivemos continua sendo heterônoma, isto 
é, nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas 
próprias determinações; enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas 
mediante inúmeros canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo 
absorvem e aceitam nos termos desta configuração heterônoma que se 
desviou de si mesma em sua consciência. (ADORNO, 1995, p. 181) 

 Retomando a definição kantiana de emancipação, Adorno relaciona a condição de 

menoridade ou tutela à formação da vontade individual na qual repousa a democracia 

representativa. Para o autor, a cultura do individualismo e do pragmatismo terminam por 

coincidir com a glorificação da heteronomia e a restrição da independência no próprio ato. 

Assim, “em um mundo como o nosso, o apelo à emancipação pode ser uma espécie de 

disfarce da manutenção geral de um estado de menoridade” (idem, p. 180), por isso é 

fundamental imprimir o horizonte de emancipação em situações formativas concretas. 

Rui Canário (2006) ao ressaltar o papel decisivo da educação não formal para as 

movimentações sociais que culminaram na Revolução dos Cravos, em Portugal, traz os 

conceitos de emancipação social e autonomia como formas de elucidar a relação entre 

educação, trabalho e movimentos de transformação social. Naquele contexto, de acordo com 

Canário, o movimento popular projetou-se como um amplo processo coletivo e autônomo de 

aprendizagem. É na ação transformadora, argumenta o autor, que se aprende a exercer o 

direito à palavra e à democracia, questionando-se o papel e a natureza do Estado. 

 Falar em emancipação social e autonomia, continua Canário (2006), só faz sentido na 

sociedade capitalista, cuja negação se constrói pela luta contra a exploração do trabalho. 

Nessa luta, o autogoverno e a autoeducação só podem ser obras dos próprios trabalhadores e 

trabalhadoras. Conforme o autor, a educação dos trabalhadores corresponde a uma “criação 

autônoma que se opõe de modo radical e rompe com a heteronomia instituída.” (CANÁRIO, 

2006, p. 19) 

  



Parece-nos fundamental essa colocação a respeito da diferenciação entre autonomia e 

heteronomia para compreendermos os processos organizativos anticapitalistas, inclusive no 

campo da educação não formal, enquanto objeto deste estudo. A determinação externa e a 

reprodução, no caso da heteronomia, ou a autodeterminação e a criatividade, no caso da 

autonomia, são elementos centrais para entender essa questão (cf. CANÁRIO, 2006). O autor 

também refere-se à educação como um trabalho (alienado ou emancipador) do sujeito sobre si 

mesmo e na relação com o coletivo e o contexto em que está inserido. 

Concordando com Canário, podemos supor ainda que um dos fatores que incidem 

sobre um projeto de educação anticapitalista é a consciência do tempo e a recusa da alienação. 

Tischler (2011) fala de um “fluxo contracorrente” como o tempo em que a coletividade é 

capaz de transpor os limites da ordem dada. No entanto, isso só é possível se a relação entre 

esse fluxo social e a organização revolucionária não estiver baseada na lógica de dominação-

subordinação. Para o autor, o exemplo mais importante de rompimento com essa relação, do 

ponto de vista político, é o Movimento Zapatista. 

O Exército Zapatista é a forma operativa de autodefesa da comunidade. 
Como exército cumpre funções específicas mas não independentes do fluxo 
rebelde das comunidades zapatistas, organizadas em Caracóis. Nesse 
sentido, a autonomia zapatista pode ser entendida como movimento de 
emancipação da comunidade concreta que se desdobra negando os modos da 
abstração e síntese social como forma da comunidade abstrata, burguesa. O 
zapatismo não está subordinado a um esquema. Sua temporalidade não é 
abstrata e linear. O tempo do “aqui e agora” é o tempo da autodeterminação 
que se expressa na figura da autonomia. (TISCHLER, 2011, p. 348) 

 Aqui novamente se colocam os conceitos de autonomia e heteronomia para pensar 

como se dá o processo revolucionário e qual o papel das organizações sociais dentro dele. Ao 

refletirmos sobre a experiência zapatista, nos parece coerente entender a educação não formal 

como um campo transversal que perpassa a relação estabelecida com o processo de 

conhecimento individual e coletivo, as relações de trabalho, as formas de sociabilidade 

criadas nas comunidades e os desafios da luta cotidiana frente às formas sociais hegemônicas. 

 Carlos Alberto Torres (1992), ao discutir a relação entre educação e hegemonia, 

afirma que 

Por um lado, ela [a hegemonia] se refere às relações entre grupos, 
especialmente classes sociais, onde se considera que uma fração de classe 
dominante exerce uma orientação hegemônica sobre outras frações (aliadas) 
do bloco no poder. Essa orientação hegemônica baseia-se numa liderança 
moral que provém da supremacia econômica da fração dominante. Por outro 
lado, ‘hegemonia’ refere-se às relações entre as classes dominantes e 
subalternas. Basicamente, essa orientação hegemônica significa a 
predominância ideológica das normas e valores (burgueses) sobre as normas 
e valores das classes subalternas. (TORRES, 1992, p. 54) 



 Para Marilena Chauí (1980), uma das finalidades da ideologia dominante – enquanto 

conjunto de normas e representações que ditam como devemos pensar, sentir e agir – é a 

universalidade imaginária. Na realidade, o que se generaliza para toda a sociedade são os 

interesses particulares da classe dominante e o que se quer ocultar é a origem dessa 

particularidade: a divisão da sociedade em classes. Assim, “uma ideologia é hegemônica 

quando não precisa mostrar-se, quando não necessita de signos visíveis para se impor, mas 

flui espontaneamente como verdade igualmente aceita por todos” (CHAUÍ, 1980, p. 25). 

 A pretensão a uma aparente universalidade poderia ser considerada como um indício 

do sentido hegemônico presente em certos projetos de educação não formal? Se existe uma 

apropriação das noções de autonomia, emancipação e transformação social pela leitura 

hegemônica da educação não formal, como diferenciá-las da leitura anti-hegemônica? Tais 

perguntas podem nos auxiliar na investigação sobre a autonomia e suas possíveis relações 

com projetos de transformação social atravessados pela educação não formal. 

 Carlos Rodrigues Brandão (1984), ao tratar das suposições do senso comum acerca da 

educação popular no Brasil, chamou a atenção para a necessidade de se levantar suspeitas 

sobre as “construções cômodas nem sempre reais” (BRANDÃO, 1984, p. 172). O autor 

afirma que simples dicotomias entre estado e sociedade civil, oficial e alternativo, 

manipulação e participação, entre outras, podem revelar ou não os projetos e interesses de 

classe que fundamentam a educação popular. O trabalho de educação popular, segundo o 

autor, sempre está comprometido com um dos três tipos de projetos que visam mudanças 

aparentes ou efetivas da ordem social: democracia formal, democracia participativa ou a 

sociedade socialista. 

Tal como acontece com outros domínios de práticas sociais de mediação, em 
cada momento de sua história, a educação dirigida a setores populares existe 
como um espaço de ideias, agências e práticas que entre si estabelecem 
modos de aliança, evitação ou concorrência, pelo poder de intervenção de 
classe através da transmissão de conhecimentos-valores e da organização de 
categorias, grupos e comunidades populares (BRANDÃO, 1984, p. 173) 

 Enquanto nos anos 1980 discutia-se a educação popular como projeto de ordem social, 

vemos, a partir dos anos 1990, muito por influência das ideias zapatistas difundidas com os 

embates travados entre o Movimento Zapatista e o Estado Mexicano, que a questão da ordem 

social talvez não devesse se subordinar ao papel do Estado ou à política maior. Era decisivo 

para a questão da ordem social e da educação popular resistir ao próprio Estado, inclusive ao 

projeto de educação que o mesmo passou a desenvolver para os setores populares. 



Observamos também que a passagem de educação popular para educação não-formal, 

poderiam ou não se configurar como anticapitalistas. 

Ao tratar a experiência de educação zapatista como um caso de educação não-formal 

anti-hegemônica ou anti-sistêmica, devemos atentar para o fato de que ela tem suas próprias 

necessidades, coloca outras demandas, muito ligadas à sua relação com o tempo e às suas 

práticas de auto-governo. O estabelecimento de uma aliança entre os sujeitos das lutas anti-

hegemônicas de diversos países, sem negar ou eliminar o particular e o local, parece ser um 

elemento importante para analisar o conceito de autonomia e educação zapatistas, já que 

aponta para a necessidade de uma alteridade das relações sociais que se dão “abaixo e à 

esquerda”8 em contraposição a reificação e a fragmentação como riscos presentes ao seu 

projeto de educação não formal. Parece-nos que essa problemática – o risco de isolamento, o 

problema de um território anti-hegemônico comum e o risco de perder o que é próprio, 

específico e regional – é comum entre as experiências de educação voltadas para a 

emancipação, em que os movimentos sociais tomam “em suas mãos a educação e a formação 

de seus dirigentes, com critérios pedagógicos próprios, inspirados na educação popular” 

(ZIBECHI, 2008, p. 26). Ainda de acordo com este autor, a prática emancipatória nasce na 

vida cotidiana dos oprimidos; ela não se reproduz a partir das organizações armadas ou 

partidárias, nem mesmo seus dirigentes, mas sim das comunidades em rebeldia (Cf. 

ZIBECHI, 2008, p. 16). 

Segundo Pedro García Olivo (2009), os riscos do isolamento levaram os zapatistas a 

estabelecerem um outro olhar e uma escuta sobre outras organizações sociais e a sociedade 

em geral. A “Sexta Declaração da Selva Lacandona” e outros textos divulgados no contexto 

da Outra Campanha, articulação política iniciada em 2005 pelos zapatistas, são documentos 

publicizados no site oficial do movimento que marcam uma preocupação com a identificação 

de um terreno comum entre as lutas anti-hegemônicas. 

 Ver e escutar o outro, através do olhar e da escuta deste sobre si mesmo, constitui um 

exercício ao qual os zapatistas nos convidam em seus comunicados. No texto divulgado para a 

segunda turma da Escuelita, afirmam: 

  

                                                 
8  “Abaixo e à esquerda” foi o lema com o qual os zapatistas começaram a Outra Campanha, uma 
iniciativa de articulação política do Movimento Zapatista e do EZLN, cujo objetivo era construir um Programa 
Nacional de Luta e criar uma nova constituição federal que atendesse às demandas do povo mexicano. 
 



lo que nosotras, nosotros, zapatistas, queremos, es que nuestros compas de la 
Sexta nos vean directamente, nos miren y nos escuchen, y, cómo debe ser, 
tomen lo que crean que les puede servir y dejen a un lado lo que crean que 
no les sirve o les estorba. Cómo tomamos en cuenta todas esas cosas, pues 
tenemos que pensar cómo hacerle para seguir hablando con ustedes y 
aprendernos mutuamente9. 
 

Esse mesmo texto, onde são transmitidas as tarefas da segunda etapa do curso 

direcionado à turma composta por grupos, coletivos e organizações de diversos países10, traz 

outros elementos sobre a concepção de educação dos zapatistas. Alguns desses elementos são 

a importância da memória, da tradição e da narrativa, noções que podem ser melhor 

compreendidas na relação com a teoria benjaminiana. 

Ao final do comunicado da Escuelita, nos deparamos com a seguinte frase: “Y no 

olvidemos ni el hoy ni el ayer, así recordaremos mañana lo pendiente”. Walter Benjamin, ao 

discorrer sobre o conceito de história, afirma que, a história dos vencidos constitui-se como 

uma experiência com o passado. De acordo com a leitura de Gagnebin, exposta na introdução 

do livro Magia e Técnica, Arte e Política, que reúne obras do autor, este demonstra o 

enfraquecimento da Experiência no mundo capitalista moderno e, ao mesmo tempo, “a 

necessidade de sua reconstrução para garantir uma memória e uma palavra comuns” 

(BENJAMIN, 2012). Tendo como referência Edgar De Decca e Walter Benjamin11, Eliane 

Teixeira Lopes (1986) afirma que esses são autores que entendem a história oficial como um 

registro dos vencedores e, por isso mesmo, apontam para a necessidade de se buscar a história 

dos vencidos para podermos transformá-la no presente e no futuro. Com base nessa ideia, 

podemos afirmar que compreendermos a história da educação não formal “a contrapelo” - 

como afirma Benjamin em suas Teses – significa olharmos para o discurso e a prática 

daqueles que estão “abaixo e à esquerda”. 

 

  

                                                 
9  Cf. em: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/07/27/segundo-nivel-escuela-zapatista/ (consultado em 
27.03.2016) 
10  A experiência da Escuelita teve início em 2013, voltada para o público mencionado, com o objetivo de 
mostrar a perspectiva zapatista de organização da comunidade, do conhecimento sobre a própria história e da 
luta pela autonomia. 
11 Cf. O silêncio dos vencidos (1981), do historiador Edgar De Decca, e Teses sobre o conceito de história 
(1940), do filósofo Walter Benjamin. 
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