
 Na data de 28 de abril, é celebrado o Dia Mundial 
da Educação. Essa data faz referência a um encontro 
de representantes de 180 países participantes do 
Fórum Mundial de Educação, realizado entre 26 e 28 
de abril de 2000, na cidade de Dakar, em Senegal, 
onde foi assinado um documento no qual esses países 
se comprometeram a não poupar esforços políticos e 
financeiros para que a Educação chegasse a todas as 
pessoas do planeta até o ano de 2015.  

 Por aqui, nossa Constituição nos faz lembrar que 
a educação é um direito fundamental de todos os 
brasileiros, o qual deve ser assegurado pelo Estado. 
Se as pessoas têm oportunidade de acesso a uma 
educação de qualidade, aumentam as chances de 
terem uma vida digna e de exercerem a cidadania 
de forma plena. Além disso, a educação abre portas 
para outros direitos, como saúde, trabalho e lazer. 
Uma boa forma de celebrar essa data é reforçar 
aos segmentos organizados, aos empresários, às 
lideranças civis e religiosas e a toda a sociedade a 
importância do empenho de todos na promoção de 
atividades que incentivem a interação família-escola-
comunidade para a melhoria do ensino.

 A educação, inquestionavelmente, é o mais eficaz, 
senão o único meio para garantir oportunidades de 
acesso a melhores condições de vida e de trabalho. 
Mas precisamos pensar na complexidade que a 
situação mundial exige e ir além disso. A educação 
pode ser utilizada como meio de perpetuar valores e 
modos de ser e pensar de uma sociedade, mesmo ela 
sendo injusta, desigual, consumista e insustentável, 
não oferecendo melhorias no padrão de vida das 
pessoas. 

 A injustiça social e o aumento exorbitante das 
distâncias entre classes e nações com acesso à 
tecnologia e a recursos materiais e aos que ficam à 
margem disso como um dos efeitos mais notórios 
do processo de globalização, segundo bem explica o 
sábio geógrafo brasileiro Milton Santos, exige uma 
educação que gere autonomia e solidariedade, como 
defendia um dos maiores pensadores da educação 
no mundo, Paulo Freire. Aliás, é ele quem inspira e 
orienta as políticas de ensino e extensão em nossa 

Universidade (Conheça o Projeto Território Paulo 
Freire em nosso site).  

 A educação, em longo prazo, é fundamental não 
apenas para garantir a qualidade de vida, mas para 
que haja a CONTINUIDADE DA VIDA. É preciso, 
inclusive, que haja uma educação para um consumo 
consciente. O consumismo exacerbado não apenas 
está destruindo o planeta, mas também tem gerado 
uma cultura competitiva, individualista, baseada 
principalmente no TER e na ostentação, sacrificando 
notoriamente os valores humanos; e isso pode ser 
uma das causas da cultura da violência, das drogas e 
das patologias sociais como o estresse e a depressão, 
que marcam a atualidade. 

 Conforme Helio Mattar, Ph.D. em engenharia 
industrial e diretor-presidente do Instituto Akatu,  
vivemos uma situação extremamente desigual 
quanto ao consumo, visto que 16% da população do 
planeta, ou seja, cerca de 1 bilhão de pessoas, são 
responsáveis por quase 80% do total consumido. 
Mesmo com tal concentração, já se consome 50% 
a mais de recursos naturais renováveis do que a 
Terra consegue repor ou regenerar. E com a entrada 
de 3 bilhões de novos consumidores no mercado 
de consumo de massa nos próximos 20 anos, 
precisaremos de, aproximadamente, 4,5 planetas 
para suprir todo o consumo se mantidos os padrões 
atuais. 

 Portanto, é absolutamente urgente modificar essa 
situação. E isso só se consegue com uma educação 
para o consumo consciente, principalmente de 
crianças e jovens. Esse é um dos meios mais eficazes 
para se promover a transição na cultura de consumo 
rumo a uma sociedade ambientalmente mais 
equilibrada e socialmente mais justa. 

 Ademais, uma educação que desloque o eixo 
cultural do TER para o SER promove valores 
essenciais para a realização humana, além de gerar 
possibilidades de promover o equilíbrio na relação 
sociedade-meio ambiente e entre as pessoas. Para 
muitos, pode ser um sonho ou uma utopia, mas fica 
nossa reflexão.

Uma educação para
melhorar o mundo

Prof. Dr. Gildo Volpato – Reitor da Unesc
Prof. Msc. João Alberto Ramos Batanolli - Unesc

www.unesc.net


