Os pilares da educação
O relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século 21, lançado pela Unesco
em 1999 na forma do livro Educação: Um Tesouro a Descobrir, traz consigo os conceitos e
fundamentos da educação estabelecidos em quatro pilares. São eles: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Todos têm a ideia de que o indivíduo
deve ser o sujeito de sua aprendizagem.
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Aprender a fazer está associado ao conceito anterior, uma vez que
conhecimento teórico. Em qualquer campo que o estudante já
compreensão, deve evoluir para uma melhor interpretação, visando à
do que está agora incorporado. Saber fazer é conseguir comunicar
conhecido.
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Aprender a conhecer refere-se à aquisição e utilização de instrumentos como o raciocínio
lógico, a dedução e a memória, na busca do conhecimento. Antes de adquiri-los, o estudante
precisa se apossar de meios e métodos eficazes que o ajudem a vir a conhecer e a extrair o
essencial a partir de informações gerais. O educando deve incorporar metodologias que levem
à compreensão do objeto estudado.
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Aprender a conviver é atuar no campo dos valores e atitudes. Nessa esfera, pretende-se atuar
em direção à paz para o enfrentamento dos conflitos, dos preconceitos e das rivalidades
universais e locais. É a busca permanente do conhecimento do outro, em suas diversidades
cultural, étnica, religiosa, política, ou de gênero no sentido de entendê-los em sua plenitude.
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Aprender a ser é a aprendizagem que depende diretamente das três acima citadas. Considerase que a educação deve ter como finalidade o desenvolvimento integral do indivíduo, espírito e
corpo, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Esses quatro
conceitos, se levados a cabo nos currículos escolares, podem muito contribuir para uma
educação de qualidade, pois traça objetivos claros para que a escola saiba de onde partir e
aonde quer chegar.
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