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Vivemos um momento de grandes e rápidas mudanças. O mundo acorda de 
uma maneira e já no crepúsculo ele não é mais o mesmo. Se analisarmos, nos 
anos 50 fomos basicamente "assolados" por um imperialismo patriarcal, onde 
os ditames eram em demasia rígidos, com uma ordem social até mesmo 
castradora. Nos anos 60, tivemos uma grande revolução social, onde 
paradigmas foram quebrados e com eles a ordem social (opressora) já 
estabelecida. Toda revolução teria que gerar uma evolução, contudo tal 
evolução veio de forma fragmentada, ou seja, não se instituiu um novo modelo 
de ordem social. 
Condescendências e falta de parâmetros; maior liberdade (sinônimo de 
direitos) e poucos deveres; inibição de conceitos como: solidariedade, 
idoneidade, benevolência, respeito, família, espiritualidade, fé e esperança no 
que virá, tornaram-se práxis de uma vida "moderna". 
Qual modelo seguir? O que hoje é certo ou errado? O que é 
inibidor/constrangedor e o que é criador/propulsor? Qual a nova ordem social? 
Nascemos humanos e precisamos nos tornar pessoas (seres sociais). Somos, 
dentre os seres vivos, alguns dos menos preparados, pois nascemos com 
apenas 30% de nossas competências, enquanto alguns outros mamíferos 
chegam a nascer com 70%, 90% de prontidão para o mundo ( cães e golfinhos 
por exemplo), mas nascemos com uma capacidade infinita de aprendizagem, 
daí a importância de todas as instituições de aprendizagem (família, escola, 
associações...). Assim, caráter e ética se aprende... 
A educação se inicia no seio familiar enquanto semente, enquanto plantio e se 
desenvolve no seio escolar (primeiro viver social) tornando-se árvore frondosa. 
Neste prisma, somos eminentemente educadores, que também professores, 
ensinamos do b a ba à química física, biologia (conhecimento instrumental) ao 
vir a SER (conhecimento ético/moral/espiritual). 
Assim, somos o passado (um legado indiscutível), somos o presente 
(construindo prontidões) e somos o futuro (insubstituivelmente 
provedores/criadores de pessoas)... 
Pensem nesta missão!  
 


