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RESUMO 

O artigo discute a modificação dos valores culturais, que tem sua origem nos primeiros 
grupamentos humanos e formaliza as regras de convivência social. Repassados pela família 
ou pelo grupo social, esses valores devem ser reforçados pelo ensino formal, mas isso não 
vem ocorrendo no Brasil, porque não há diálogo, não há relação participativa e democrática 
entre escola e família. O grande desafio é o conflito de valores e de responsabilidades, quer 
devido a mudanças no perfil da família, quer devido à transformação da escola em trampolim 
para outros níveis e conquistas e não para a educação visando a interação social democrática. 
Esse fato é agravado pela facilidade de comunicação via meio virtual que, em contraposição 
ao acesso a informações de excelente qualidade, também permite o acesso a sites com 
conteúdo inadequado que transmite valores morais e sociais distorcidos.   
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ABSTRACT 

The article discusses the change of cultural values, which has its origin in the early human 
groups and formalizes the rules of social coexistence. Passed by the family or social group, 
these values must be reinforced by formal education, but this has not happened in Brazil, 
because there is no dialogue, there is no relationship between democratic and participatory 
school and family. The big challenge is the conflict of values and responsibilities, either 
because of changes in the profile of the family, either due to transform the school into a 
springboard to other levels and achievements and not for education to democratic social 
interaction. This fact is compounded by the facility of communication by the virtual 
environment, in contrast to access to information of excellent quality, it also allows access to 
sites with inappropriate content that transmit distorted moral and social values. 
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Introdução 

A educação, especialmente no repasse de valores morais, é fundamental para o 

desenvolvimento das sociedades, através do desenvolvimento das pessoas, das relações entre 

indivíduos, grupos e nações. O relatório elaborado para a Organização das Nações Unidas 

Para a Educação (UNESCO) pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

considera a educação como um trunfo indispensável para a humanidade na sua construção dos 

ideais de paz, liberdade e justiça social (UNESCO, 1999). 

Esses ideais, baseados em valores aceitos universalmente, são também moralmente 

aceitáveis e valorizados pelos povos que habitam nosso planeta, apesar das diferenças 

culturais existentes entre eles. Os valores morais, que embasam a construção dos valores de 

uma sociedade, costumam ser amplamente aceitos. Constituem-se num conjunto de normas 

que têm por centro o conceito de bem a partir do qual são construídos os princípios e as regras 

morais que norteiam o comportamento do homem em sociedade e apresentem variações 

culturais por vezes importantes (CHAUÍ, 2000; NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002). 

No mundo globalizado, onde a decisão de um país ou região passa a afetar o conjunto 

do planeta, alguns valores, especialmente os valores sócio-políticos como justiça, equidade, 

igualdade, cidadania e liberdade, estão cada vez mais disseminados e independentes das 

especificidades culturais. 

 

A construção e a transmissão de valores 

A construção dos valores começou com os primeiros agrupamentos humanos, quando 

o ser humano era essencialmente egocêntrico, buscando, assim como os outros animais, a 

satisfação das suas necessidades e desejos. (GOERGEN, 2006). A capacidade física, 

especialmente a agilidade, a força e a resistência física, provavelmente foram os primeiros 

valores que surgiram nessa fase da humanidade em que a sobrevivência dependia da caça, da 

pesca e da luta constante contra o ataque de animais. Nessa época, a educação das crianças se 

constituía em tarefa comunitária, não formal, e o aprendizado se fazia através do cotidiano do 

grupo, onde a criança aprendia por observação e imitação (CARVALHO, 2004). E os padrões 

considerados importantes ou desejáveis, isto é, os valores, eram passados à criança durante a 

sua vivência com o grupo, juntamente com o desenvolvimento das suas habilidades físicas, 

fundamentais para a sobrevivência. Nessa fase foi acentuada a divisão sexual do trabalho e 
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das tarefas educativas e as crianças do sexo masculino, que conviviam com as mulheres desde 

que nasceram, ao atingir certa idade passavam a conviver com os homens como forma de 

serem preparados para os seus papéis de adultos.   

O crescimento dos agrupamentos humanos fez com que esses valores fossem se 

modificando e a formalização de regras de convivência  e tornasse necessária para evitar 

conflitos internos e até a dissolução dos grupos. Além disso, os valores que identificavam 

cada grupo e os distinguiam dos demais foram hierarquizados e disseminados interna e 

externamente como forma de auto-preservação e fortalecimento de identidades grupais.  

A transmissão de experiências, de conhecimentos e de valores de um indivíduo para 

outro, de um grupo social para outro, de uma geração para outra, vem sendo praticada pelos 

seres humanos desde os tempos primitivos, permitindo a construção da cultura. Assim os 

indivíduos mais jovens se apropriam dos valores do grupo e da experiência e conhecimento 

dos mais velhos, o que facilita as suas relações com o mundo em que vivem e permite ir além, 

uma vez que o conhecimento é cumulativo e os valores são relativos e estão bastante ligados à 

vida cotidiana. 

Essa transmissão se constitui no processo de socialização e de educação dos mais 

novos pelos mais velhos, especialmente dentro da família e do grupo social, e ocorre desde o 

nascimento da criança, levando ao desenvolvimento da sua capacidade física, intelectual e 

moral e permitindo que ela tenha conhecimento de si mesma, das suas potencialidades e 

possibilidades.  

O aumento da complexidade dos grupamentos humanos e das sociedades primitivas 

exigiu modificações nas formas de educação e transmissão de cultura. A divisão em castas e, 

posteriormente, em classes sociais, fez com que parte das atribuições da família e do grupo 

social fossem repassadas para adultos considerados mais preparados, os tutores, e as famílias 

burguesas que não podiam arcar com o custo de um tutor passaram a educar os seus filhos nos 

internatos. As classes baixas não tinham acesso à educação: “A educação formal, sinal de 

distinção cultural e de classe, era exclusiva dos que tinham nascido no ápice da escala social” 

(CARVALHO, 2004, p. 48). 

Com a evolução das sociedades e das ciências e o aumento da complexidade da 

realidade e do conhecimento, a divisão de tarefas na educação dos jovens passou a contemplar 

o ensino formal, oferecido nas escolas, ficando para a família o processo de socialização, com 
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suas esferas psicológica, afetiva, cultural, religiosa, moral e de valores cotidianos. Essa 

especialização das instituições família e escola foi se aprofundando e se fortalecendo, 

especialmente porque as famílias foram se modificando, se reduzindo a famílias nucleares, 

geralmente com pai e mãe trabalhando fora de casa. Com a diminuição da convivência do 

jovem com a família, a sua preparação, enquanto membro da sociedade, foi grandemente 

repassada para a escola, muitas vezes permeada de valores sócio-políticos, econômicos e 

ideológicos que não são aqueles preconizados tradicionalmente pelas famílias.  

A multiplicidade cultural com sociedades em diferentes estágios de desenvolvimento e 

valores bastante desiguais, constitui-se num complicador para essa situação onde o global e o 

local entram em choque, o que torna ainda mais importante o papel da educação no grupo 

familiar, pois os princípios morais e valores assimilados desde o berço, formam a base para a 

visão do mundo, atitudes, julgamentos.     

No entanto a tendência de qualquer sociedade, e de forma muito mais acentuada nos 

tempos de globalização, é a de padronizar os seus valores, cobrando de acordo com a 

estrutura, natureza e interesses difusos das instituições o cumprimento de certas regras de 

conduta que são criadas para controle social, e podem ser facilmente burladas por aqueles que 

têm poder de decisão.  

Observa-se que a superficialidade tem caracterizado a maior parte das relações sociais, 

com ênfase cada vez maior nas “técnicas infalíveis de se obter sucesso”, nas receitas de como 

alcançar isso ou aquilo sem muito esforço, nos manuais de relacionamento onde “ensinam a 

obter o que se pretende do outro, nos conselhos superficiais dos livros auto-ajuda. E, as 

pessoas, onde se incluem os educadores, passaram a se restringir às interpretações simplistas 

dos problemas. Não conseguem explicar a realidade que os cerca porque seguiram prescrições 

que não entendiam, que absorveram de forma ingênua (FREIRE, 1981) e não passam de 

meros repetidores de informações que não despertam nenhum interesse nos educandos/alunos.  

 

O papel da família na educação e na construção de valores 

A família continuará sendo, apesar das inúmeras associações negativas com o conceito 

de crise (que significa momento propício à mudança, evolução) um laboratório de relações 

humanas, que segundo palavras de Osório e Valle (2002, p.18) “...é onde se testam e se 

aprimoram os modelos de convivência que ensejem o melhor aproveitamento dos potenciais 
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humanos para a criação de uma sociedade mais harmônica e promotora de bem-estar 

coletivo!”.  A família é a mediadora entre o subjetivo, privado e o coletivo. E, para o sujeito 

viver em sociedade necessita do processo de identificação com o grupo e de pertencimento a 

este, para se diferenciar e se situar no âmbito social e coletivo. 

No que se refere à educação e transmissão de valores na família, a globalização e o 

modelo econômico neoliberal, que estabelece os princípios reguladores de mercado, incentiva 

a substituição dos valores de cooperação e subjetividade, o “ser” sujeito no mundo, como 

valores individuais ou familiares buscados, pelo “ter”, vinculado ao consumo, à 

competitividade.  

Tais princípios provocaram profundas modificações nas relações sujeito-familia-

sociedade, o que ainda não foi suficientemente tratado nas suas especificidades e 

contradições. É necessário trabalhar de forma interdisciplinar o significado da educação e dos 

quatro pilares propostos por Jacques Delors (1998) e recomendado pela UNESCO (1999): 

aprender a conhecer, o que significa adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 

fazer, isto é, adquirir a habilidade de agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, 

significando participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas, 

desenvolvendo o conhecimento acerca dos outros e respeitando sua história, tradições, 

espiritualidade; e finalmente aprender a ser, caminho essencial que integra as três outras 

esferas do aprendizado.    

Os valores e seus significados não são idênticos, posto tratar-se da interpretação de 

uma realidade culturalmente contextualizada. Assim, grandes transformações nas sociedades 

trazem a necessidade da resignificação de valores e suas relações de interdependência. E, a 

mudança na hierarquização dos valores pode significar a forma de percepção e 

posicionamentos ante a realidade e os indivíduos devem estar preparados para poder 

direcionar essa mudança, sendo fundamental que no processo de socialização ao qual são 

submetidos desde o nascimento, os valores morais tenham sido construídos de maneira sólida.  

Calcados em gerações anteriores, a família nuclear é apresentada como referência pela 

maioria dos sujeitos, ainda se constituindo num modelo idealizado e reforçado pela sociedade, 

contribuindo para que os valores e normas do modelo de organização nuclear patriarcal sejam 

transmitidos pelas gerações, independente dos novos arranjos familiares (RICARDO ; 

LAVORATTI, 2007). 
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Córdoba (2009) observa que essa nostalgia da família nuclear tradicional encontra sua 

fonte nos discursos de múltiplas disciplinas que responsabilizam os grandes problemas da 

humanidade à “descomposição” da estrutura familiar, entendendo como tal todos os arranjos 

distintos do ideal patriarcal (p.8). A autora salienta outra questão importante para discussão, 

que é a necessidade atual de uma igualdade, de uniformidade, que reside na ditadura de um 

modo de ser, na massificação do consumo que se confunde aos valores assumidos por 

famílias de diferentes arranjos e situações sócio-econômicas e culturais.  

A uniformidade é valorada positivamente porque assim a ordem social está garantida. 

E, paradoxalmente, é através desses padrões de uniformidade que se incentiva as disputas 

individuais por status e poder, o que seria, em ultima instância, possuir mais do mesmo, ou 

seja, valorando a quantidade do “ter” em detrimento da subjetividade e enriquecimento nas 

diferenças do “ser”. 

As relações carentes de sentido, de espaço de significação, conforme Maturana (1998), 

necessitam da relação dialógica viver/conhecer e serem atualizadas no sistema através de um 

processo educativo onde o protagonismo dos sujeitos venha resgatar sua 

humanidade/afetividade através da constante troca entre os sistemas (individual, familiar e 

comunitário) que se retroalimentam, de forma a considerar harmonicamente as distintas 

dimensões do ser humano. 

Observa-se cada dia mais presentes as tensões e as lacunas de sofrimento emocional 

dos pais e filhos, suas interações são preenchidas com reclamações, jogos de culpa ou 

chantagens emocionais e abuso de poder. Conforme a vida das famílias de uma comunidade 

vai se inundando dessas tensões, isso se reflete no crescimento de diversas formas de abuso e 

violência social. O enfraquecimento das relações afetivas e de cooperação nas famílias leva, 

segundo Mureta (2009) à falta de sensibilização para o sofrimento, inclusive dos seus pares.  

Também, a frustração tem gerado desconfianças pessoais, competitividade e inveja com o 

bem-estar dos outros. Segundo palavras desse autor:   

En las ciudades abundan personas ensimismadas y ermitaños virtuales, con 
pocas aspiraciones, desconfiados de todo y de todos, que buscan sensaciones 
novedosas, cada vez más estrambóticas, que les produzcan alguna sensación 
de vida. (MURETA, 2009, p.5) 

Os espaços de convivência têm diminuído e cada vez que ocorrem atos violentos nos 

espaços urbanos, a primeira alternativa levantada pela população, além da punição dos 
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violadores, é a segregação social. As famílias em situação de pobreza, equivocadamente 

consideradas de risco social, muitas vezes passam do lugar de vítimas de um sistema, em 

algozes de um processo em que as camadas superiores da pirâmide social, em função de seus 

status e patrimônio, vêem-se cada vez mais ameaçadas em sua segurança.  

A educação em valores na família é de grande relevância para uma cultura de 

cooperação e de não violência. Não estamos depositando na instituição familiar, mais uma 

vez, a responsabilidade pelas mazelas sociais e violência, mas considerando se tratar do lócus 

privilegiado de desenvolvimento de modelos de identidade e relações sociais, está vulnerável 

e enfraquecida no seu poder de educação. Bombardeada pela mídia que tem como principal 

alvo de consumo as crianças e adolescentes, estas passam a demonstrar poder de decisão na 

economia familiar. E, quanto maior o volume de informação dirigido para os jovens, pais e 

mães se mostram mais incompetentes para tratar de questões básicas como educação 

alimentar, hábitos básicos de higiene e cuidados com a saúde, sexualidade e cooperação nas 

relações sócio-afetivas. Esquecem quais eram seus valores familiares e esperam que os filhos 

sejam “formados” a partir do ingresso na escola, o que tem ocorrido cada vez mais 

precocemente e com este objetivo. 

A educação, que deve ter por finalidade o desenvolvimento integral dos seres 

humanos, desde o seu nascimento, deve prepará-los para atuar da melhor forma possível na 

sociedade em que estão inseridos. Assim, o desenvolvimento da personalidade da criança e do 

jovem precisa de um padrão valorativo original que embase suas reflexões, críticas e 

julgamentos futuros com relação a outros códigos e normas de conduta. 

 
[...] aceitando-os ou rejeitando-os, no permanente processo de integração na 
sociedade. A falta de um padrão original de medida deixa-os sem âncora para as 
suas referências e órfãos de sentido de pertença, sem defesas perante as pressões 
culturais exteriores, desprovidos de horizontes e esvaziados de sentido pessoal de 
vida. O vazio é, então, preenchido pelo relativismo e o sentido do imediato, sem 
projectos de longo prazo e incapazes de assumirem compromissos 
incondicionais. (FONSECA, 2004, s/p) 

 

Na adolescência, que é um momento crítico e chave, porque é quando o nível de 

maturidade permite relacionar-se na comunidade e circular no meio social mais amplo, o 

indivíduo que não tenha internalizado um sistema de valores que esteja em consonância com o 

respeito a si e ao outro, possuirá uma auto-estima rebaixada e poderá não se sentir ameaçado, com 

punições resultantes de suas transgressões sociais (CARNEIRO, 2005). Isto é, não terá nada a 
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perder, pois coisa alguma é importante a ponto de ser preservada se não estiver fortemente 

conectada às pessoas que lhe servem de referencia sócio-afetiva e que lhe colocaram limites como 

forma de proteção. Salienta-se, com o apoio de Carillo (2007), que a falta do estabelecimento 

de limites na família tem levado, cada vez mais frequentemente, os adolescentes a se deparam 

com a idéia do delito na esfera social, antes de adquirirem modelos de conduta pela via 

familiar.  

Concorda-se com as idéias de Carneiro (2005),  que é através da educação que os 

adolescentes desenvolvem não só a auto estima mas a condição de cidadãos:  

 [...] temos a convicção de que são grandes as implicações educativas da 
centralidade dos valores, na construção da identidade e personalidade moral 
do “Ser”, aqui entendido como jovem adolescente, usando as contradições 
entre valores e autoconceito, valores e atitudes, valores e condutas, para 
produzir insatisfação no sujeito e levá-lo em busca de soluções para se 
encontrar e para crescer como pessoa autêntica (p.5). 

 

A função da escola na educação e transmissão de valores  
 

A educação é um ato político e a escola é uma instância das mais importantes enquanto 

possibilidade de transformação social (FREIRE,1978). A educação formal foi parte integrante 

do processo de construção do país. A escola serviu como aparelho ideológico a serviço das 

classes dominantes nos diferentes períodos históricos do país. No modo de produção 

escravagista e feudal a escola era lugar do ócio, onde os filhos dos senhores feudais ocupavam 

seu tempo e aprendiam os valores da sociedade colonizadora. Por outro lado, as instituições 

religiosas dirigidas ao povo brasileiro, iniciadas pelos jesuítas fundaram e ainda mantém 

várias instituições de ensino cujo objetivo histórico foi educar para evangelizar. A noção de 

pecado, da culpa, já trazida da familia era reforçada no modelo de ensino humanista 

tradicional dessas instituições.  

Com o desenvolvimento do capitalismo burguês e a necessidade de mão de obra 

especializada, a escola foi essencial para o desenvolvimento das forças produtivas, cumprindo 

um papel dominante e de grande extensão (CONTINI, 2001). Seguindo, na evolução 

histórica, a ideologia liberal capitalista se especializou na informação e preparação do sujeito 

competitivo, capacitado para ter sucesso em concursos e carreiras profissionais.  

Atualmente, a própria competitividade de mercado entre as instituições de ensino 

incentivam desde cedo as crianças e adolescentes a aprender para ter e competir, eximindo-se 
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da educação formativa, onde a ética e os valores coletivos teriam um espaço de forma 

transvesal nas políticas de ensino e programas didáticos pedagógicos.  

A proposta de utilizar a transversalidade de temas para incorporar em todas as 

disciplinas dos currículos, valores e princípios éticos, que já é amplamente utilizada em outros 

países como na Espanha e Portugal, seria capaz de resgatar a função moral e social da escola 

na educação para a vida, visando uma vida melhor, para seus alunos e para os outros, no 

ambiente que a rodeia, com o enriquecimento cada vez maior do ser humano e das suas 

possibilidades (CARNEIRO, 2005). 

A transversalidade de valores humanistas na estrutura curricular é praticada por 

tendências pedagógicas onde o desenvolvimento humano apresenta-se como eixo central do 

processo educativo. Tal processo é dinâmico, se reconstrói permanentemente uma vez que é 

parte de um coletivo que inclui diferentes contextos (social, político, econômico, cultural 

geográfico, educativo) que se permeiam de diferentes formas, de acordo com as 

especificidades espaço temporais, nas estruturas curriculares (PINO, 2005). Esta idéia é 

reforçada com as palavras da referida autora: 

[...] pensar las estructuras curriculares desde el Desarrollo Humano como eje 
transversal, permite tener una concepción integral del ser humano, el cual 
tiene responsabilidades sociales, culturales, políticas que implican la 
participación y apropiación de estudiantes, docentes, administrativos y 
comunidad. Un caso particular es el programa de Educación Física, 
Recreación y Deporte que tiene el Desarrollo Humano como eje central, 
planteando conceptual y orgánicamente una estructura curricular cuyos 
componentes de formación se articulan tratando de dar una mirada holística 
de la persona (PINO, 2005,p.4). 

 

Todo ato humano consciente e conseqüente depende de uma decisão do seu autor e 

esta decisão está baseada num sistema de valores que transcendem o conhecimento cognitivo, 

devem ser experienciados diante de determinadas circunstâncias. Por isso, se faz necessário 

criar oportunidades educativas para que as crianças e adolescentes vivenciem determinadas 

situações em que possam se posicionar, identificando os valores que estão em jogo em cada 

situação.  

Para Costa, Cascino e Saviani (2000, p. 17) o papel do educador é de possibilitar aos 

educandos condições para “identificar, incorporar e vivenciar, por meio de ações concretas, os 
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valores que lhes permitirão encontrar-se consigo mesmos e com os outros na dimensão da 

solidariedade e do serviço desinteressado à causa do bem comum”.  

A relação afetiva para a aprendizagem de valores é fundamental uma vez que, 

enquanto sujeito de relação com o mundo, é somente através da significação das vivências 

que as informações serão incorporadas como suporte (aprendizagem) nas escolhas, nas ações 

em busca da auto realização enquanto Ser humano.  

A escola especializada como trampolim para o futuro bem sucedido dos alunos, 

costuma responsabilizar o educando, e consequentemente a famíla, pelo fracasso na 

aprendizagem. A família reclama que as escolas não atendem aos objetivos que se propõem, 

que não educam. As escolas, muitas delas descrentes na participação das famíias, realizam 

reuniões burocráticas de pais e professores, apenas para fechar a agenda semestral ou anual e 

cumprir com os dispositivos legais. E, quando solicitam a presença dos pais ou responsáveis é 

para apresentar um rol de reclamações dos alunos/filhos e oficializar a transferência de 

responsabilidades que os pais acabam por depositar no filho-mau-aluno.  

Outras vezes, numa relação utilitária, a escola envolve a família para participar de 

campanhas, promoções e outros tipos de atividades para angariar fundos para melhorias na 

escola ou prestar serviços para a comunidade em nome desta. Os pais participam das 

atividade mas são alienados dos processos que envolvem decisões a respeito de projetos 

escolares que priorizem a educação dos filhos. Assim, continua a dicotomia: os alunos 

“devem ser educados pela familia e a escola ensinar”,  mas os pais  delegam cada vez mais 

cedo para a escola o papel de educar em valores e não acompanham o processo de ensino dos 

filhos. As tarefas escolares cada vez mais numerosas e complexas ficam ao encargo de 

professores particulares, muitos sem nenhuma formação específica e que servem apenas para 

vigiar os estudantes na realização dos “deveres de casa”.  Estes são apenas exemplos 

hipotéticos de antagonismos frequentes que se podem encontrar entre a escola e a família. 

A relação participativa e democrática entre escola e família, requer, segundo palavras 

de Costa, Cascino e Saviani (2000, p.12) “...um verdadeirto e profundo compromisso ético-

político, por parte dos educadores, com o desenvolvimento pessoal e social das pessoas e com 

o amadurecimento das relações democráticas no interior da instituição escolar e desta com o 

seu entorno”. Somente de forma convergente e complementar a família e a escola poderiam 
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atingir o objetivo de educar de forma integral, desenvolver valores e atuar cooperativamente 

para o sucesso escolar de seus alunos e filhos.  

A educação é um dos três indicadores fundamentais  (junto com expectativa de vida ao 

nascer e capacidade econômica) do Indice de Desenvolvimento Humano (IDH), que o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), utiliza desde o início dos 

anos 90, para medir a qualidade de vida dos povos. Ela é estratégica no que pode chamar de 

Novo Paradigma de Desenvolvimento Humano e tem colocado o Brasil em patamares bem 

abaixo de países com economias que apresentam Produto Interno Bruto (PIB) bem inferiores 

ao nosso. Está claro que o esforço conjunto para uma educação de qualidade começa por 

princípios éticos, de direitos e deveres reconhecidos como prioridade, colocando como tema 

transversal nos currículos mínimos a educação ecológica em sentido amplo, ou seja que 

construa e transmita os valores humanos essenciais para a preservação das relações e 

ambiente em que vivemos.   

 

Desafios da educação brasileira diante dos conflitos de valores e de responsabilidades 

 

O Brasil, com crescimento populacional ainda bastante significativo e  com ampla 

população de jovens, assim como outros países em desenvolvimento, sofre enormes pressões 

sobre o seu sistema educativo (UNESCO, 1999). 

Esse desafio é muito grande, pois além da necessidade da educação ser dinâmica e 

estar sempre se renovando, face aos avanços do conhecimento e a rapidez cada vez maior com 

que circulam as informações, é necessário que se respeite as diferenças culturais e se preserve 

a cultura local ao mesmo tempo em que se promove a inserção no processo de globalização. 

Isso se torna ainda mais patente quando é proposto o desenvolvimento sustentável, onde a 

dimensão local ganha uma dimensão muito significativa e valoriza a tecnologia advinda das 

tradições culturais, muitas vezes em contraponto ao desenvolvimento tecnológico de ponta, 

que por vezes passa a ser visto como predatório.   

Mas, um dos maiores desafios, no caso brasileiro, é o conflito de valores e de 

responsabilidades. Os pais, embora possam reconhecer que têm papel fundamental na 

educação dos filhos, pois compete a eles definir valores e moral, não dispõem de tempo  ou se 

sentem incapazes de cumprir com essa tarefa. E assim, desde pequenas, as crianças absorvem 
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os valores repassados pela escola e, logo em seguida, os valores repassados na escola, seja por 

professores, seja por colegas ou outras pessoas, especialmente através do exemplo.  

Outra fonte de valores que desafia pais e educadores é a facilidade de comunicação por 

meios virtuais que, além de permitirem acesso a um enorme volume de informações úteis e 

interessantes, também permitem acesso a sites com conteúdo inadequado para crianças e 

adolescentes, mal intencionados ou criminosos. A informática e a cibernética permitem, 

também, a comunicação em tempo real, favorecendo interação em jogos, brincadeiras, 

gincanas e outras atividades, muitas delas não recomendáveis para crianças e adolescentes ou, 

mesmo, para adultos.  

Ainda vinculado à esfera da eletrônica, devem ser destacados os desenhos animados e 

os jogos, com constante apresentação de atos de violência e ilusórias possibilidades de 

ressurreição e regeneração física e valores contraditórios àqueles da família e da sociedade. A 

esses se somam os filmes de ação que apresentam valores humanos de forma distorcida, 

embora muitas vezes sedutora. 

Merece destaque, também, os valores sociais negativos apresentados pelo exemplo, 

que adquirem muitas formas na sociedade brasileira: a dominação vinculada ao gênero, os 

vários tipos de violência -  desde a familiar e até os tipos subliminares de violência através do 

desprezo e discriminação - com grande relevância da violência tipicamente urbana que chega 

à total inversão de valores nas áreas dominadas por gangues.  

Ainda, como inversão de valores, devem ser apontados os exemplos de muitos 

poderosos, inclusive daqueles que foram eleitos pelo voto do povo para representá-lo, que 

acintosamente desrespeitam os valores sociais e acobertam atitudes recrimináveis e até 

mesmo criminosas.  

Deve ser lembrado que essa falta de respeito para com o próximo, com o seu bem estar 

e seus direitos, é transposto, de forma bastante danosa, para o ambiente natural, 

continuamente agredido e degradado, embora seja frequente a verbalização da necessidade da 

sua proteção, com muitas ações planejadas e preconizadas, em sua maioria não executadas ou 

com execução sem qualquer eficácia. Como em outras esferas, o exemplo é contrário ao 

discurso.   

Esse conjunto problemas, extremamente sérios e mais voltados à educação não formal, 

é ainda potencializado pela falta de vagas nas escolas públicas de ensino fundamental, 
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obrigação do Estado, conforme estipula a Constituição Brasileira de 1988.  E grande parte das 

escolas públicas não apresenta condições adequadas ao aprendizado e estão longe de 

concorrer com o glamour da mídia televisiva e de outros veículos de comunicação, com 

valores muitas vezes distorcidos e, mesmo, perniciosos.   

Mas, a falta de escolas públicas nos demais níveis de ensino e o privilégio de estudo de 

segundo grau de boa qualidade em escolas privadas, também se constituem em problema que 

vai refletir no ensino de terceiro grau, cujas vagas são “abocanhadas” pelos melhores 

preparados, os egressos do ensino privado.    

Aliado a esses problemas de oferta de vagas e discriminação de acesso às escolas 

públicas de nível superior, tem-se a grande proliferação de escolas de terceiro grau no setor 

privado, que privilegiam os cursos de menor custo, como é o caso dos cursos de licenciatura. 

Muitas vezes tais instituições não conseguem atingir nível mínimo de qualidade, quer devido 

à redução dos custos de forma a manter preços acessíveis à clientela, quer devido à falta de 

condições de dedicação dos alunos, em sua maioria trabalhadores provenientes de escolas 

públicas. Este panorama tem como conseqüência professores preparados apenas para repetir 

conteúdos mais simples que não conhecem o sentido do que é educar para uma ação 

libertadora e terão, por sua vez, alunos alienados, com dificuldade de aprendizagem, carentes 

de atenção e limites, sem nenhuma motivação para o aprendizado. Esta situação está se 

agravando rapidamente,  destruindo ideais e aumentando as diferenças sociais, o que poderá 

fugir ao controle caso mudanças significativas não sejam implementadas. E para tanto é 

fundamental a cooperação, a firmeza de propósitos, a conjugação de idéias e esforços e, 

principalmente, o fortalecimento moral e o resgate de valores voltados para o bem estar do 

conjunto da humanidade.  

 

Conclusões 

Através da educação, numa ação de co-responsabilidade da família e escola, por meio 

de prática que atenda aos objetivos primordiais de aprender a aprender, a fazer, a conviver e a 

ser, conforme propostos por Delors (1998), pode-se desenvolver uma consciência moral 

autônoma (MARCHESI, 2004), através de uma atitude crítica que permita o empowerment e 

o protagonismo dos sujeitos na sua própria aprendizagem e desenvolvimento participativo na 

comunidade. 
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Para tanto, é necessário que os valores morais e sociais de base voltem a ser 

preconizados, difundidos e ensinados, de forma permitir que os jovens possam balizar seus 

julgamentos e decidir sobre modificações dos seus valores pessoais e valores sociais através 

de relacionamentos e experiência de vida.   

E isso se constitui em tarefa conjunta, de família, grupo social, escola, professores, 

comunidade, dirigentes públicos e legisladores. Só com ação conjunta envolvendo várias 

esferas é possível melhorar as condições atuais da educação e fortalecer o sistema de valores 

individuais e sociais que são indispensáveis para o desenvolvimento do país e a melhoria da 

qualidade de vida do seu povo.  
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