
A emergência de
uma educação para valores

Não é possível dizer-te coisas novas, nem te é necessário ouvi-las.

O que importa é que sejas sempre novo, que te desprendas cada dia

do homem-velho, e que cada dia tornes a nascer, a crescer e a progredir.

(Santo Agostinho)

Nos tempos de travessias
em que vivemos, urge
uma constante discussão
do papel da escola como
formadora do ser humano
integral, portador de va-
lores transformadores da
sociedade.

Como comunidade do co-
nhecimento, a escola não

deve reduzir sua esfera de influência somente ao
campo acadêmico, mas dotar seus educandos de
visão crítica, humanista e da capacidade de de-
senvolver a qualidade de vida e a sustentabilidade
para todos os seres que povoam o planeta.

A escola deve ser biocêntrica, ou seja, deve colocar
a vida no centro de todas as suas abordagens. Des-
sa forma, a utilização social do conhecimento se
dará e resultará na transformação social que tanto
almejamos.

Rever o currículo, o planejamento, a didática, a me-
todologia e a avaliação é tarefa urgente. Ou edu-
camos para valores ou a educação não terá impor-
tância para as próximas gerações.

A mudança necessária no contexto mundial passa
pela educação e pelos valores humanos.

A postura integradora do ser deve ser o alvo da
escola e dos educadores. Contudo, sem uma prá-
tica transdisciplinar, que tenha como foco o pa-
radigma da complexidade, ficaremos todos como
Teseu no labirinto, aguardando o ataque do Mi-
notauro. A educação formadora do caráter será a
nossa Ariadne, que desfia o novelo encarando os
perigos e os desafios de sua escolha (mito grego
do Minotauro).

Os estudantes devem ser motivados a pensar a rea-
lidade de maneira sistêmica, para que sua geração
estabeleça "novos céus e nova terra" (Isaías 65:17).

Os educadores e as comunidades do conhecimen-
to necessitam unir à tradição acadêmica as novas
formas de leitura do mundo propiciadas pelas tec-
nologias e os valores humanos, que garantirão a
ética e a cidadania para aqueles que virão após
nossos dias.

Tomar consciência de nossa responsabilidade para
educar com valores é levar a vida como um dom
maior, que transcende os desafios e se torna mais.
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Ou educamos para valores ou a educação não terá
importância para as próximas gerações.

Text Box
SOUZA, Paulo Henrique. A emergência de uma educação para valores. Linha direta, Belo Horizonte, ano 12, n. 137, p. 25, ago. 2009.




