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"Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo 
sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, 
destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 
transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda." (FREIRE, 
2000, p.67). 

 

Resumo  
Todo ser humano se desenvolve, aprimora e evolui. Partindo dessa premissa e do fato de que 
vivemos atualmente em uma crise de valores que denota em uma sociedade cada vez mais 
fragmentada, acreditamos que é preciso e indispensável, fazer-se mister, tal indagação: “de 
que forma a educação se torna responsável pela fomentação do caos e como a mesma pode 
contribuir efetivamente para a construção de uma humanidade mais equilibrada?”. Destarte, 
neste, convidamos a reflexão para a possibilidade do despertar em nós, educadores, o 
compromisso com a busca de meios, estratégias que vislumbrem uma Educação do Caráter, 
por meio das virtudes, dos valores morais, éticos e estéticos direcionando-os aos educandos 
para que assim eles possam despertar, construir e/ou desenvolver todo o seu potencial 
enquanto seres humanos e construtores de um novo rumo para si e, conseqüentemente, para a 
humanidade. 
 
Palavras-chave: Educação de Valores. Ética. Consciência. 
 
Abstract 
Every human being develops, improves and evolves. Starting from this premise and the fact 
that we currently live in a value crisis denoting a society increasingly fragmented. We believe 
that it is necessary and indispensable to make such a question as “ How does education 
becomes responsible for the fomenation of the chaos and how it can effectively contribute for 
the construction of a balanced humanity? ”.Through this we invite the possibility of awaken in 
us, educators, the commitment of looking for ways and strategies wich perceive an Character 
Education. Through virtudes of moral values, ethics and esthetics directing them to the 
educators so that they can awake, develop and expand all their potential while the human 
beigns and constructors of a new route for themselves and consequently for the humanity. 
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Introdução 

Como é possível em um ambiente escolar não nos darmos conta da violência diária 

que sofrem alguns educandos nos mais diversos níveis e proporções? Como é possível não 

atentarmos ao momento caótico em que vivemos e de que a educação é uma peça fundamental 

de transformação social?  

É notório o fato de que a escola não tem investido esforços em trabalhar pela moral e 

pela ética, fomentando ainda uma educação que prima pela busca do conhecimento, “escola 

bancária” como denunciada por Paulo Freire (2000), esquecendo-se do autoconhecimento 

imprescindível para auto-realização do ser humano. 

Vários são os temas ligados a problemática social e que hoje são discutidos e avaliados 

no âmbito escolar. Tais problemas têm crescido e ganhado extensões quase que irreparáveis 

que o sistema educacional tem buscado estratégias para minimizar, conter e sanar tais 

ocorrências.  

O bullying é hoje um dos mais comentados e é motivo de preocupação de toda 

sociedade, todavia, não se alcança das situações, como as causadoras do bullying, a raiz da 

questão, a causa mor de tais comportamentos desprovidos de caráter ético, estético e de moral 

elevados. Navega-se na superficialidade do problema, associando-o a uma questão individual 

do causador que certamente é detentor de algum problema de cunho psicológico ou algo que 

equivalha. É fato que isso pode acontecer, mas é necessário que se foque o que está no âmago 

da ação, pois que, se nela não há incutido os valores que importem para o bel viver comum, é 

porque não houve investimento efetivo na construção desse ser humano de forma humana, 

portanto quem pode ser responsabilizado além da família e da escola? Ou melhor, da 

educação? 

Todo sujeito aprende e está apto a aprendizagem, portanto o caráter, os valores, as 

virtudes são adquiridos através das vivências, dos exemplos, dos desafios e, sobretudo, 

através de uma educação voltada para o despertar da inteligência que lhe oportunize acessar a 

própria consciência e da vida conceber sua real beleza, riqueza e significação.  

Para a criança a família e a escola são as bases de toda essa bagagem que constitui e 

caracteriza suas escolhas, porquanto, tratando-se de educação se faz necessário o preparo de 

um terreno fértil, e propenso ao surgimento de indivíduos capazes de expandir e atingir os 

mais altos índices de sua própria capacidade, que esse ambiente seja a escola, os educandos as 

sementes e nós educadores o estímulo para o seu crescimento e desenvolvimento, objetivando 

a colheita de bons frutos tão necessários na construção de uma nova humanidade. 
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1 Como construir um novo ser humano por meio da educação? 

Estudos e descobertas acerca do funcionamento do cérebro comprovam que hoje não 

devemos nos limitar como dantes ao investimento cognitivo do indivíduo, pois o ser humano 

é dotado de potencialidades que lhe permitem acessar funções antes vistas como inerentes, 

mas que são aprendidas por meio das experiências que esse sujeito passa, através do que 

vivencia em sua trajetória de vida, portanto, mas que conteúdos de cunho cognitivo, é possível 

a criança desde a mais tenra idade conviver em um ambiente onde seja oportuno despertar sua 

inteligência para resolução de todos os desafios do viver.  

O cérebro humano é capaz de se modificar através de estímulos e o ambiente social é 

de suma relevância nesse processo, como nos indica Vygotsky (1988). 
“No desenvolvimento cultural da criança, toda função aparece duas vezes: 
primeiro, em nível social, e mais tarde em nível individual; primeiro entre 
pessoas (interpsicológica), e depois no interior da própria criança 
(intrapsicológica). Pode aplicar isto igualmente a atenção voluntária, à 
memória lógica e à formação de conceitos. Todas as funções psicológicas se 
originam como relações entre seres humanos” (apud BAQUERO, 1998, 
grifo do autor).  
 

Para Celso Antunes (2008), existe um campo a ser trabalhado onde é possível investir 

na modificação e/ou construção do caráter humano, ou melhor: educação do caráter que faz 

parte de uma educação da própria afetividade ou educação da emoção, porque tudo que somos 

ou está relacionado à nossa genética ou por meio da nossa educação. 

Se duas crianças gêmeas dotadas de uma mesma carga genética forem criadas em 

ambientes contrários, uma onde há estímulos e investimento em seu pleno desenvolvimento 

em todos os níveis do viver, e a outra vive em um espaço limitado e carente de estímulos 

necessários para o seu crescimento, poderemos, sem errar afirmar que teremos dois seres 

humanos no futuro com diferenças tão visíveis que nos permitirão perceber com exatidão a 

importância do meio na formação do sujeito. Portanto, tudo que um ser humano vivencia 

desde muito cedo acaba sendo um fator predominante na constituição desse sujeito.   

O que Celso Antunes (2008) propõe e que enfatizo nesse discurso, não indo muito 

longe e adentrando nas questões que determinam a questão individual de cada sujeito, é que 

somos seres aptos a aprendizagem, seja ela qual for, independentemente de qualquer contexto 

social, raça, credo, deficiências, todo ser humano aprende, do seu jeito, da sua forma, mas 

aprende e, se aprende necessita de oportunidades e vivências das mais variadas que lhe 

favoreçam despertar, desenvolver e expandir suas potencialidades e de si extrair o máximo em 

todas as áreas do viver.   
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O verdadeiro propósito da educação é despertar, construir e/ou desenvolver a 
inteligência do gênero humano, cuja criatividade, discernimento, 
compreensão, intuição, enfim, iluminação do Ser Humano prova cabalmente. 
(ARCA, 2009) 
 

Qual o real sentido da educação? Sua própria etimologia, do latim educere, nos aponta 

que educar é tirar de dentro, extrair de si, portanto a função da educação tem sido esquecida e 

mesmo inobservada. Pouco, ou quase nada se há de investimento em uma educação que vise o 

pleno desenvolvimento do indivíduo. Nota-se que escola fundamenta o trabalho das regras, 

mas pouco se enfatiza os princípios como nos indica Yves De La Taille (2011) quando diz 

que a dimensão moral da criança tem de ser trabalhada desde a pré-escola, pois que Ética se 

aprende, não é uma coisa espontânea. 

É factualmente perceptível que existe uma corrida apelativa das grandes escolas em 

favorecer um currículo de preparo para o vestibular, para a competitividade, para a 

fragmentação do ser e para a formação superficial, fomentando cada vez mais uma sociedade 

vazia, caótica, descomprometida consigo e com os demais, gerando e ampliando ainda mais 

os alarmantes níveis de violência, corrupção, desigualdade, preconceito, volúpia. É fácil 

perceber que não há na escola o labor pela construção de seres sensíveis, atentos, ocupados e 

comprometidos com as questões sociais de convivência pacífica.  

O pensamento de Jung nos indica que a educação atual, em sua grande maioria, 

permanece vinculada ao “ego”, algo que é evidente se considerarmos o estímulo às 

competições pelas melhores notas e a “separação” feita entre maus e bons educandos, em um 

processo precário de julgamento. 

 

“[...] deve fazer parte da didática do professor a compreensão de que o aluno 
não é apenas um corpo com um cérebro, e sim um ser que possui um espírito 
que é individual. Quando o professor possui essa compreensão de que cada 
ser é único e aprende a respeitar essa individualidade, sua relação com o 
aluno fica mais próxima e o ensino e a aprendizagem mais prazerosos”. 
(R.E.C. – pedagogia – PUC/SP – 2001) 
 

A educação do ser em detrimento da educação do ter anseia por um espaço no 

ambiente escolar. A criança que aprende a respeitar, ser justa, amorosa, caridosa, solidária, 

responsável e tudo que compõe o caráter humano, obviamente ao agir e interagir em seu meio 

social só poderá gerar benesses, entretanto, uma criança que passa sua vida internalizando 

valores invertidos como a competitividade, o desamor, o descaso, a inação social, a 

agressividade, entre outros, só poderá contribuir para ampliação e manutenção do caos que 

vivenciamos fortemente na modernidade vigente. 
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O projeto educativo é, então, integrar e não afastar o Ser Humano de si 
mesmo, o que implica ter presente seus valores subjetivos, além dos 
objetivos, proporcionando aos educandos condições de uma formação 
adequada, de tal maneira que possam descobrir, por si só, suas tendências e 
valores próprios, bem como sua finalidade de existir, seus deveres naturais 
para com a vida, incluindo valores que envolvam as pessoas, de um modo 
geral, e o equilíbrio dinâmico nas relações cotidianas. (BARRETO, 2006) 

 

Celso Antunes (2008) nos aponta quatro estímulos procedimentais imprescindíveis 

para o caráter: 

� Elogiar 

Não com hipocrisia para se comprar interesse, mas o elogiar apaixonado, o 

encanto verdadeiro, nem tanto com palavras, discursos, mas fazer a criança 

sentir q é admirada e a ter orgulho de si mesma. 

� Escutar 

Não apenas o ouvir, mas o se debruçar na fala pela grandeza do significado 

da criança de se sentir capaz de ter sua atenção plena, ser valorizada. A 

criança precisa ser escutada e não somente quando tem problemas... 

� Exemplificar 

Materializar o exemplo, boas ações voluntárias. Não falar aos gritos, não 

atirar papel. Ensinar através do exemplo Sempre!  

� Ensinar Regras 

Ensinar o não. Mostrar que todo convívio social esta fundamentado em 

regras. Não se fragilizar nesse contexto nem de maneira autoritária ou 

temendo ganhar antipatia das crianças. Ela necessita de um modelo e conta 

com a proteção do adulto. É preciso brincar, mas manter sua postura. 

Mostrar que as regras existem e que precisam ser cumpridas.  

 

O teórico propõe ainda que a escola invista no trabalho dos valores pelo menos trinta 

minutos por semana para se tratar apenas da temática do valor discutido. E que se exista na 

escola um trabalho sistematizado nesse sentido, através de projetos que contemplem sua 

efetividade. Desta forma a escola poderá colher bons frutos de seu esforço com as mudanças 

que, certamente, tal empreitada possibilitará colher. Como vamos discutir no próximo tópico. 

 

2 Metodologia dos valores na escola 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) trouxeram para a escola uma 

contribuição significativa para o currículo e para os anseios de uma nova educação mais 

atenta as reais necessidades dos educandos e do contexto histórico do qual fazemos parte. 
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Dentro deste material existe um livro destinado aos Temas Transversais. A pedagogia crítica 

atual pode encontrar na transversalidade a oportunidade de ir além do sentido acadêmico 

estruturado. Traz a possibilidade de refletir acerca da nossa própria inércia e do compromisso 

de se educar para autonomia, para a criticidade e sobretudo, para a solidariedade, respeito, 

resultantes de uma sociedade mais igualitária, justa e harmônica. 

La Taille (2011) quando questionado acerca dos Temas Transversais, do qual é co-

autor e de como os mesmos podem impactar os educandos elucidou que em geral, o que se 

verifica é que a transversalidade foi pouquíssimo implementada. Ela se baseia na idéia de que 

um determinado tema social seja trabalhado coordenadamente por professores de várias 

disciplinas. Cada um deles contribuiria, dentro de sua área de atuação, para o ensino desses 

assuntos. Para que isso seja feito, é preciso que a equipe se reúna, estabeleça metas e defina o 

que cada um vai abordar. Isso pressupõe uma elaboração complexa: o tempo é essencial para 

organizar as propostas, colocá-las à prova e não vamos esquecer nunca avaliá-las. Na prática, 

esbarra- se em diversos problemas, como o fato de muitos professores trabalharem em várias 

escolas e só comparecerem para dar aulas ou, no máximo, também às reuniões ligadas a sua 

disciplina.  

Portanto, vários são os fatores que impedem que a transversalidade possa ser efetivada 

no currículo escolar. La Taille (2011) não acredita ser necessária a criação de uma disciplina 

específica para se trabalhar a questão da ética e da moral na escola, já que tais temas acabam 

perpassando pelos demais, sendo necessário apenas que façam parte do currículo escolar 

ainda que de forma não sistematizada. Todavia, trago abaixo o exemplo de duas escolas que 

adotaram em seu currículo uma disciplina específica para se trabalhar os valores e as virtudes, 

acredito que esta iniciativa é, no mínimo, motivo de reflexão e pesquisa à todos educadores 

buscadores da real educação. 

 

3 Exemplos de Escolas de Valores 

Vários são os exemplos de escolas que já possuem em seu currículo uma preocupação 

em incluir os valores, sejam em formas de projetos, ou por meio da rotina escolar, ou mesmo 

através da transversalidade. Algumas instituições de cunho religioso acabam trabalhando os 

valores, não raro, atrelados aos preceitos da própria religião, apesar da validade do trabalho, 

se o mesmo se propuser a falar acerca dos valores, mas deixando de respeitar outras visões e 

outros segmentos, estará deixando de cumprir a essência do que move tal empreitada, que 

deve ter como base o respeito acima de tudo e oportunizar aos educandos o contato com a 

diversidade existente no planeta em todos os níveis de conhecimento disponíveis. 
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Por meio de pesquisa e da minha própria experiência enquanto educadora, trago 

resumidamente dois exemplos de escolas que se destacam no trabalho com os valores, já que 

em seu currículo há uma disciplina específica para se trabalhar os valores e as virtudes para o 

despertar da consciência e que tem valor igual a qualquer outra disciplina do currículo oficial. 

A primeira é uma proposta da Índia e se chama Organização Sri Sathya Sai e visa a 

transformação do indivíduo através da prática dos Valores Humanos: Verdade, Retidão, Paz, 

Amor e Não-Violência.  

 

"A educação moderna pode ajudar a controlar os homens e a matéria, mas 
falha totalmente na elevação do próprio ser. Para onde quer que você olhe, o 
egoísmo é desmedido. Ao contrário disso, a verdadeira educação ensina o 
altruísmo." (SAI BABA In: ORGANIZAÇÃO SRI SATHYA SAI DO 
BRASIL, 2005)  
 

Toda semana é dedicado um dia para se tratar de um valor através de uma disciplina 

de Educação dos Valores Humanos, e por meio de uma rotina que envolve meditação, música, 

contos e atividades lúdicas, as crianças são convidas a refletir e vivenciar a prática de ações 

virtuosas. O trabalho é deveras significativo e atingiu proporções mundiais. No estado do 

Ceará temos no município do Eusébio uma escola chamada Professor Clodomir Teófilo Girão 

que segue a linha dos valores instituídas por Sai Baba onde pude conhecer através do estágio 

supervisionado do curso de pedagogia. Portanto, vale uma pesquisa aprofundada acerca da 

mesma. 

Na segunda escola tive a oportunidade de vivenciar de perto o significativo trabalho 

que a mesma desenvolve na cidade de Salvador – BA. A instituição chama-se, Ananda - 

Escola e Centro de Estudos e seu objetivo maior é a formação de seres humanos integrais por 

meio da Consciência.  

Na escola há um investimento no educando como um ser capaz e dotado de um 

potencial que só poderá ser despertado, construído e/ou desenvolvido por meio da educação. 

O trabalho é feito de forma integral, respeitando os níveis físico, psíquico e moral (espiritual) 

do educando. As atividades são desenvolvidas através de planejamento semanal envolvendo 

todas as Inteligências Múltiplas teorizadas por Howard Gardner, possibilitando assim as 

diversas linguagens e habilidades que constituem o ser. 

Todos os dias de sexta-feira a escola trabalha em todas as séries com a disciplina 

Iniciação à Consciência, onde a cada semana se trabalha um valor como: amizade, amor, 

solidariedade, etc. O trabalho não se restringe ao ambiente escolar, mas, se expande para a 

família, através de uma atividade envolvendo o valor da semana, onde os pais devem refletir 
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junto à seus filhos o tema através da interpretação de textos e frases. No site da própria escola 

podemos encontrar com mais detalhes o rico trabalho que a mesma desenvolve, como é 

demonstrado abaixo: 
Nesta aventura, a de educar genuinamente, tal família busca bem aventurar-
se, pois está confiante, convicta e certa de que não é possível construir uma 
nova sociedade se não houver um novo ser humano; não pode haver um 
novo ser humano se não houver uma nova base de humanidade; e não é 
possível haver uma nova humanidade se não se investir significativa e 
concomitantemente em arte, ciência e espiritualidade. Assim nasceu e cresce 
a ANANDA - Escola e Centro de estudos, “O Marco da nova humanidade.”  
 

Os exemplos apresentados nesse tópico são um convite a reflexão de práticas efetivas 

e sistematizadas no contexto de uma educação de valores. Porém, existem diversas práticas 

que devem receber de nós, educadores e buscadores de uma educação que contemple sua real 

significação, um olhar investigativo, dedicação e aprofundamento em prol de uma prática que 

respeite o educando em sua totalidade e produza assim seres mais conscientes por uma nova 

humanidade. 

 

 

Considerações finais 

Não é possível alcançar nenhum objetivo sem nos pormos a caminhar na direção certa. 

Não é possível por meio da educação a construção de seres humanos mais humanos se 

enquanto educadores não iniciarmos por nós mesmos. O desafio de educar não se limita a 

aquisição de conhecimentos teórico-práticos, mas do conhecimento de si mesmo, do 

reconhecimento do significado de se estar lidando com vidas, portanto é imensa a nossa 

responsabilidade social, e mais ainda, nossa responsabilidade enquanto seres humanos. 

Precisamos investir no “ser” e fazer com que nossos educandos percebam tal 

importância. É preciso ter coragem e ousadia para primar pelo real sentido da educação, ainda 

que inseridos e cobrados a vivenciar uma educação tão enraizada no “ter”. É preciso enxergar 

além do ver e perceber o que está sob a superficialidade, tarefa que só pode ser realizada 

quando comprometidos e conscientes do nosso papel. 

Até porque para vencermos e alcançar significativas mudanças e transformações no 

mundo devemos iniciar, a partir de nós mesmos; para tanto, necessitamos despertar, construir 

e/ou desenvolver nossa inteligência em grau cada vez mais significativo; porquanto somente 

ela produz aquela revolução que gera integração, qual traz o novo. (ARCA, 2009). 



	   9 

Enfim, cumpre a nós educadores, cumpre a educação auxiliar ao crescimento do ser 

humano livre do prêmio ou punição, para que ele mesmo tenha o discernimento do real da 

vida. 
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