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O valor educação 

 

O que o ser humano pode fazer e criar com o seu conhecimento começa 

a ser, em nossa era, algo compreendido como de um alcance inacabável e 

inimaginável. Se houver tempo de vida humana no planeta Terra por séculos e 

por milênios ainda, este alcance poderá tomar a direção de uma compreensão 

de profunda harmonia entre todas as coisas – pessoas e sociedades humanas 

incluídas – e o Todo de que elas são parte. Este seria o caminho da realização 

do saber como  plena humanização e de consagração da experiência  humana 

como uma fecunda e assumida partilha  do mistério da Vida.  

O que o ser humano pode fazer com o bom uso de seu conhecimento é 

nada menos do que a construção do primado  da compreensão, da 

solidariedade, da justiça, da igualdade e do seu desaguadouro: a partilha 

felicidade entre todas as pessoas e todos os povos da Terra.  

É finito e perversamente provisório o que o ser humano pode criar e fazer 

quando o pensamento que poderia gerar o dom da partilha e a compreensão 

da paz, gera o poder, a cobiça e o primado da lógica do interesse instrumental 

e do valor-mercado sobre a vocação de uma ética da comunicação amorosa 

entre pessoas e povos.  

Devemos crer nisto, porque é muito difícil ser educador sem acreditar 

profundamente neste valor da vida e da ação social em nome da felicidade 

humana e da plenitude da vida no Planeta Terra. Todo o saber gerador do mal 

que, após haver extinguido o direito humano à compreensão e à felicidade, 

pretenderá extinguir também as condições de reprodução da vida na Terra, 

precisa ter como contraparte uma vocação da atividade da pesquisa e de uma 

educação  que sejam o seu exato oposto.  

Não há saber neutro, não há ciência neutra, não há pesquisa neutra e não 

há educação isenta de valores. De perto ou de longe, direta ou indiretamente, 

ciências e pedagogias são emancipatórias e realizam a vocação da experiência 

humana, ou são apenas reguladoras do “sistema mundo” e conspiram contra a 

vocação humano e a vida. Numa direção e na outra chegamos a um momento 

da historia humana em que, mais do que nunca,  o lugar  da ciência e da 

educação tornam-se centrais e cruciais. 

Mais do que em todas as épocas anteriores, nesta era de nosso tempo, 

pensada como a “era do conhecimento” ou  a “era da consciência”, o lugar da 

educação é nuclear e decisivo. Mais do que nunca somos e serão os outros, 

aquilo que soubermos fazer conosco e entre nós, através da educação que nos 

faz, e a eles.  

Assim, podemos pensar que a razão de ser da educação não é apenas o 

ato de capacitar instrumentalmente produtores humanos através da 

transferência de conhecimentos consagrados e em nome de habilidades 

aproveitáveis. Antes disto e para muito além disto, ela é  de forma experiência 

de ofertar às pessoas o direito de alcançarem a inteireza e a plenitude de seu 



3 

 

ser e de sua vocação de criar-se a si mesmas e partilharem com outros a 

construção livre e responsável de seu próprio mundo social  de vida cotidiana.  

Destinada a pessoas humanas no singular e no plural e, não, ao mercado 

de bens e de serviços, ou mesmo a um poder de Estado, a educação não é 

uma atividade provisória e antecipadamente calculável segundo princípios de 

uma utilidade instrumental. Uma utilidade instrumental cujo lugar de destino é 

apenas o trabalho produtivo, principalmente quando o exercício deste trabalho 

serve ao poder e aos interesses do mundo dos negócios.  

A educação é uma experiência socialmente perene e pessoalmente 

permanente de ousar criar o novo e o renovador,  no singular e no plural, em e 

entre cada um de seus sujeitos: pessoas e povos. Assim sendo, o seu sentido 

é mais  o de recriar continuamente comunidades aprendentes geradoras de  

saberes e,  de maneira crescente e sem limites,  abertas ao diálogo e à 

intercomunicação. A educação não gera habilidades, ela cria criativas 

conectividades. E o que há de instrumental e utilitário nelas é apenas a sua 

dimensão mais elementar. Um alicerce, um chão sobre o qual se pisa ao andar 

e acima do qual resta construir toda a casa do ser. 

Ainda que represente uma escolha de saberes, de sentidos, de 

significados, de sensibilidades e de sociabilidades entre outras, a educação 

não pode pré-estabelecer de maneira restrita “modelos de pessoas”. Não pode 

pre-criar “padrões de sujeitos” como atores sociais antecipados e treinados 

para realizarem, individual e coletivamente, um estilo social de ser. Só é 

humano o que é imprevisível. E toda a educação que humaniza trabalha sobre 

as suas incertezas a respeito não tanto dos seus princípios, mas do destino 

daqueles a quem educa.  

Considerada como uma prática social destinada a gerar interações de 

criação do saber através de aprendizagens, ali onde o diálogo livre e solidário é 

a origem e o destino do que se vive e do que se aprende, a educação deve 

começar por tornar os educandos progressivamente co-autores dos 

fundamentos dos  processos pedagógicos e da construção das finalidades do 

próprio aprender. 

Pela mesma razão, a educação deve formar pessoas livres e criativas o 

bastante para se reconhecerem corresponsáveis pelas suas próprias escolhas. 

Inclusive aquelas que, fruto do diálogo com os educadores, sejam diversas ou 

mesmo opostas às deles.  

A razão de ser do ofício das ciências, das pesquisas e, mais ainda, da 

educação não é estabelecer certezas irremovíveis e explicar dimensões da 

realidade através de leis e teorias inquestionáveis. Elas devem estar 

francamente abertas a campos conectivos, interativos e transformáveis de 

busca e de criação de significados. 

Não cabe à ciência de que em parte se nutre a educação,  dizer o que há 

e como é o que existe, segundo versões únicas e autoproclamadas como 

definitivas, mesmo quando aperfeiçoáveis. Cabe a ela estabelecer diálogos de 

fertilidade e complexidade crescentes entre nós e o que existe. Entre nós e as 
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diferentes formas e alternativas de compreensão do que existe. E entre nós 

mesmos - seres da natureza, da cultura e da sociedade - através dos múltiplos 

tipos de conhecimentos sobre o que existe e sobre aquilo que precariamente 

construímos para realizar uma entre as várias possíveis compreensões 

humanas do que existe. Do que existe e do que imaginamos, múltipla e 

diversamente, que existe dentro de nós, entre nós, e entre nós e as várias 

dimensões da vida e do cosmos. 

Qualquer que seja o campo preferencial em que opere, como a educação, 

por exemplo, nenhuma ciência é neutra ou “pura” em si mesma. Ela fala 

através de e através de  pessoas que são sujeitos de escolhas e de 

preferências. Pessoas e grupos de pessoas alter e auto-identificadas como 

atores culturais socialmente revestidos de algum poder de falar em seu nome, 

através dos princípios, processos e produtos de alguma de suas versões. Ela 

fala em nome de.  

 

Oito princípios para pensar e agir 

 

Sintetizo estas idéias simples em oito preceitos que a meu ver deveria 

fundar uma educação humanista e, portanto,  essencialmente emancipatória. 

 

1. A finalidade da educação é o desenvolvimento humano e, não, o 

desenvolvimento econômico. A pessoa humana e não o mercado de 

trabalho do mundo dos negócios é o seu destinatário, a razão de seu 

exercício. 

 

2. Assim como o ser humano não se destina a coisa alguma, além da 

partilha da felicidade de pessoas livres e solidárias,  assim também a 

educação da pessoa humana não está destinada a nada, além de 

sua própria realização na formação de tais pessoas. Não se educa 

para o trabalho, para o estado, para o mercado ou mesmo para a 

vida. Educa-se para criar perenemente pessoas destinadas à 

aventura do saber. O saber e a criação (nunca a sua acumulação 

instrumental, como informação) pessoal e dialógica do saber através 

da partilha de sentimentos e saberes, sentidos e significados, é a 

razão de ser da própria educação. 

 

3. Mas não há na proposta antecedente nenhum valor puramente 

iluminista. Se o destino da educação é a procura e a realização 

permanente e crescente do saber como exercício crítico e consciente 

da pessoa educanda e jamais educada (pois este processo é por 

toda a vida), o destino do saber consciente e da pessoa educanda é 

o diálogo. É a ampliação do interminável diálogo consigo mesma, 

com os seus outros e com o seu mundo de vida.  
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4. A educação existiu e segue existindo sempre em um mundo de 

escolhas culturais de teor político. Ela deve voltar-se a ser um 

instrumento da criação e consolidação de culturas políticas de 

construção (bem mais do que de “colonização”) do presente e do 

futuro. Viver um absoluto agora, em sua plenitude, e ser educado 

para saber viver a cada momento a felicidade do agora compartido. 

Mas sentir-se corresponsável pela construção de um mundo de 

futuro cada vez também mais capaz de  abraçar todas as pessoas e 

todos os povos em uma vida de felicidade. 

 

5. Assim, todo o projeto de uma educação emancipatória  é a 

possibilidade de que os seus sujeitos educandos (entre os que 

aprendem-ensinando e os que ensinam-aprendendo)  é a formação 

de pessoas destinadas a se engajarem em  frentes de luta social em 

nome da justiça, da solidariedade, da liberdade, da inclusão e, em 

suma, do direito universal de partilha da felicidade entre todas as  

pessoas e povos da Terra. 

 

6. Diante dos novos horizontes abertos pelos novos olhares e pelos 

paradigmas emergentes em todos os campos da experiência humana 

com o saber e o criar símbolos, sentidos e saberes, a educação 

emancipatória deve abrir-se a todas as possibilidades e alternativas 

de novas e fecundas integrações de conhecimentos provenientes 

não apenas do campo da ciência. Já é tempo de re-encantarmos a 

educação, de poetizarmos a escola e de espiritualizarmos o ensino. 

 

7. Chegamos, entre acertos e tropeços ao ponto em que estamos no 

processo cultural de hominização, por causa de dois princípios 

fundadores de nossas relações conosco mesmos e com os nossos 

outros. Eles estão fundados na emoção, tomada aqui como 

ordenadora das ações humanas  - no sentido Humberto Maturana do 

termo – e são os seguintes: a confiança e o amor. Convivemos 

porque confiamos no outro, confiamos porque o sentimento da 

essência do ser e do viver humano é o amor. É tempo de educação 

redescobrir a emoção como o ingrediente humano fundador da 

própria racionalidade, descobrindo no mesmo movimento o amor e a 

confiança como pressupostos de toda a pedagogia solidariamente 

emancipatória1 

                                                 
1
 A idéia de confiança como um suposto básico das relações sociais é presente nos trabalhos de Anthony 

Giddens. Está presente no livro modernidade e identidade, já citado aqui. A presença do amor como a 

emoção criadora da experiência humana é uma tônica dos escritos de Humberto Maturana. Ela está 

presente no äpêndice” do livro: formação humana e capacitação, que Humberto Maturana escreveu com 

a educadora chilena Sima Nisis de Rezepka, e que tem por nome: formação humana e capacitação. O 

livro foi editado pela VOZES, de Petrópolis. Tenho comigo a primeira edição, de 2000. Nesta mesma 
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8. A palavra “solidariedade” foi escrita aqui exageradas vezes. Ela e 

suas companheiras de sentido, como “partilha”, “participação” e 

outras. Devemos ousar pensar e praticar  uma educação para um 

projeto vida e para a realização de culturas de paz e de partilha 

amorosa da vida e da felicidade, dirigida a uma nova postura humana 

diante da vida. Precisamos urgentemente redescobrir os caminhos 

da simplicidade do existir. De um espírito de quase-pobreza como 

escolha de muitos, para que todos possam viver dignamente. 

Precisamos abrir mão de nossos bens, de nossos tempos, de nossos 

saberes de nossas vocações a uma ativa e não apenas retórica 

partilha da vida com as outras pessoas. Diante do mundo dos 

negócios que transforma todas as coisas em mercadoria, e que 

mercadoriza a educação e também as pessoas capacitadas para 

serem elas próprias produtos de compra-e-venda em um mercado 

em que o valor da  pessoa é o seu valor de compra, é preciso 

criarmos teias e redes de vida solidária.  

 

Se o mundo dos negócios tem demonstrado uma tão persistente e 

aperfeiçoada capacidade de criar e impor as regras de lógica é ética  do mundo 

dos negócios como sendo as do “único mundo viável”,  quando saberemos aos 

poucos aprender a opor a ele os princípios de uma  ética política solidária e 

amorosa destinada a sonhar e a tornar real “um outro mundo possível,  a 

começar pela prática dos nossos gestos de vida cotidiana, até quando elas se 

transformarem nos próprios fundamentos da   estrutura relacional de nossas 

interações? Isto é: de nossas vidas. 

 

 

Revisto em Campo Formoso  

11 de março de 2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
linha quero recomendar o livro de Maria Cândida Moraes: educar na biologia do amor e da 

solidariedade. Foi editado também pela VOZES  em 2003.     


