
representada pois há o 
claro interesse de 
mancomunar dados. 

Segundo Guerra a 
democracia participati-
va não vem dando 
conta de seu objetivo 
que é ampliar a partici-
pação da sociedade 
Civil. 

 Guerra ainda falou 
sobre a disputa de 
poder típica do sistema 

capitalista e que acaba 
atingindo também a es-
trutura das ONGS” O 
problema não está nas 
ONG está no sistema 
capitalista que estrutura 
as ONGs, as ONGs não 
podem suportar as ativi-
dades do governo. Dis-
se Márcia. 

  Ao final , a professora 
deixou um “convite a 
participação” nos  acon-
selhando a fazer parte 
de conselhos de gestão, 
comitês de bacias, fó-
runs , do legislativo, te-
mos que participar, o 
academicismo pode nos 
levar ao buraco. Disse a 
professora. 

No período da manhã a 
Professora Maria Stela 
apresentou,com toda 
propriedade,o tema par-
ticipação e mobilização 
social.Com um discurso 
realista e ao mesmo 
tempo poético, Stela 
empolgou. “Temos que 
ter coragem, nos mobili-
zar, aglutinar forças 
contra as mazelas” dis-
se a professora. Stela 
ainda pontuou a impor-
tância de um olhar subs-
tantivo, reflexivo sobre a 
realidade que nos cerca 
“temos que analisar a 
aparência e a essência 
dos fenômenos que nos 
rodeiam” disse Stela. A 
palestra da professora 
foi encerrada com o be-
líssimo texto final da 
carta da terra: 

“ “Que o nosso tempo 
seja lembrado pelo des-
pertar de uma nova re-
verência face à vida, 
pelo compromisso firme 
de alcançar a sustenta-
bilidade, a intensificação 
da luta pela justiça e 
pela paz, e a alegre ce-
lebração da vida”. (Frase 

final da Carta da Terra) . 

No período da tarde foi a 
vez da Professora Márcia 
Guerra, que conduziu a 
oficina de participação. 

Com um estilo irreveren-
te de comunicação , Már-
cia “deu um Show “ ,  
levantando pontos impor-
tantes ligados ao proces-
so de participação.  

A professora iniciou sua 
fala criticando de forma 
irônica o processo partici-
pativo tal como ele se 
apresenta limitando a 
participação a poucas 
pessoas, segundo Guer-
ra, em audiências públi-
cas, comitês ou conse-
lhos de gestão a socieda-
de não é corretamente 
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I .princípio da carta da terra: 

 RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE 
DE VIDA  
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Professora Maria Stela  

 Pedagoga (1970) e Mestre em 
Ciências Sociais (1980) pela PUC/
SP, Doutora em Educação pela 
Universidade de São Paulo (1996). 
Tem experiência na área de Educa-
ção, com ênfase em Sociologia da 
Educação, atuando e pesquisando 
nas áreas: Criança e Adolescente, 
Direitos Humanos, Segurança 
Pública, Políticas Públicas, Educa-
ção e Meio Ambiente. Coordena os 
Cursos de Pós Graduação Lato 
Senso de Formação em Políticas 
de Gestão e Segurança Pública, 
Pedagogia e do Núcleo de Traba-
lhos Comunitários, professora titular 
da PUC-SP e membro do Conselho 
de Ensino e Pesquisa da PUC-SP e 
membro do Centro Santo Dias 
Direitos Humanos da Arquidiocese 
de São Paulo.  
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“. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova 

reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a 

sustentabilidade, a intensificação dos esforços pela justiça e pela paz e 

a alegre celebração da vida” 

A carta da terra  

Bibliografia mencionada pelo Professor: Luiz Ladislau Dowbor  aula dia 03/09/2011 
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