
 
 
DA CRISE DE VALORES AOS VALORES EM CRISE E O PAPEL DA EDUCAÇÃO  
 

(Tópicos da intervenção na conferência promovida pela Associação de Pais da Escola Jaime Moniz, 
Funchal, 17.03.2012) 

1. 

A crise pode começar por ser explicada por muitas razões a que chamaria paramétricas, desde as taxas 

de juro, ao nível de crédito ou de endividamento ou de outras variáveis da macro e da micro economia.  

 

Nesta breve análise, saliento o fenómeno avassalador do endividamento. Dos Estados, das empresas, 

do sistema bancário, das famílias. Perdeu-se a ideia da poupança. O motor de tudo e de nada passou a 

ser a dívida e o crédito. Quando tudo se baseia no endividamento, geram-se fenómenos perversos de 

desresponsabilização, de impunidade e de “risco moral”. Mas, sobretudo, alimenta-se um atroz egoísmo 

geracional, como que deixando para as próximas gerações o pagamento dos encargos que hoje 

abundantemente criamos através de um consumo sem limites. Quando uma família se endivida em 

excesso está, pura e simplesmente, a dizer que vai pagar esses encargos através de sacrifícios futuros. 

Quando o Estado emite dívida pública está a anunciar anestesiadamente impostos futuros para pagar 

essa mesma dívida. Ou seja, estamos todos a hipotecar seriamente o futuro das próximas gerações. 

 

Ao sobrestimar a dívida, o mundo esqueceu-se de valorizar a poupança.  

 

Ao menos que esta crise permita a lição de que é necessário voltar à essência, a discernir a utilidade da 

futilidade, a dar valor à poupança, a separar o trigo do joio no investimento, a olhar para além da ilusão 

do dia seguinte. 

 

Mas para além de todas as razões técnicas que se possam apontar, a primeira e decisiva causa da crise 

tem residido, na minha opinião, na vertente comportamental resultante de uma forte erosão ética. 

Vivemos um tempo em que emergiram escancaradamente as consequências de um mundo em que a 

fronteira entre o bem e o mal se dilui numa espécie de uma porosa “pedra-pomes” axiológica. 

Conhecem-se, agora, urbi et orbi situações indesejáveis e queda de falsos ícones resultantes da 

deficiente conjugação entre direitos e deveres, do enfraquecimento do sentido de responsabilidade e 

da incapacidade de os poderes públicos responderem em plenitude às exigências que impende sobre 

todo e qualquer bem económico ou social. 

 

Estamos a compreender, de um modo flagrante, que nunca se deve confundir a ideia da ética com a 

ideia da moralidade. Ética é cada um confrontar-se com o seu dever. Moralidade é cada um ocupar-se 

com o dever dos outros. Muitos pregam a dita moralidade (para os outros) e esquecem o exemplo e a 

autenticidade dos valores quando se trata de praticarem o que aos outros exigem. Por palavras 

diferentes: não basta uma ética da terceira pessoa, é imprescindível uma ética da primeira pessoa. 

 

Ficou também provado com esta crise global que não bastam as leis se a acção das pessoas não radicar 

em princípios éticos sólidos. É que nenhuma lei proíbe o egoísmo, a ganância, a mentira, o desprezo, o 
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ódio, a malvadez, como infelizmente se constata. Esta crise mostra também os custos humanos e sociais 

de se olhar para as pessoas como meios ou instrumentos e não como fins, e de se terem rompido os 

limites da prudência e do risco. 

 

No plano da vida económica e social, o princípio fundamental é o princípio da centralidade e dignidade 

da pessoa humana, princípio, fim e sujeito de todas as instituições. Associado a estes princípios está o 

direito à propriedade privada mediante o trabalho, mas que não sendo absoluto e intocável está 

subordinado ao direito ao uso comum. Logo, a propriedade privada é um meio, não um fim. 

Desempenhando uma insubstituível função social, daí decorre que sobre ela impenda uma verdadeira e 

justificada “hipoteca social”. Claro está que nos tempos de hoje há que reler este princípio à luz das 

novas formas de propriedade do conhecimento, de novos recursos técnicos e da globalização. 

 

Ao mesmo tempo, premiou-se o arrivismo, o mediatismo inconsequente, a visão de curto-prazo. Como 

na política onde em geral se governa a olhar para umas próximas eleições e não para as próximas 

gerações, na vida das empresas o gestor passou a olhar tão-somente para o seu curto mandato com a 

preocupação de maximizar resultados, arrecadar prémios de gestão, ter boa imagem mediática, mesmo 

que toda essa visão imediata e táctica prejudique a perspectiva de mais longo prazo e estratégica da 

vida da empresa.  

 

Em síntese, dêem-se as voltas que se derem, não há “soluções técnicas” para “défices éticos”. Sob pena 

de recidivas cada vez mais dolorosas… 

2. 

A Educação do futuro tem de se fazer em nome de valores: carácter, trabalho, humanismo, 

consciência, afecto. 

 

Com o imperativo da memória e o incitamento do futuro. A primeira como o celeiro da nossa 

aprendizagem e da experiência do erro. A segunda transportando a vontade, exigindo a autenticidade, 

reclamando o discernimento. 

 

A Escola (e não só) tem vivido sufocada pelo excesso de presentismo. Entre o seu passado e o futuro 

necessário, instalou-se a ditadura do presente e do curto-prazo. Entre a memória e a utopia 

programou-se a aparência. Entre o que já foi e o que ainda não se sabe se vai ser inventou-se o 

simplesmente estar.  

 

A Escola do futuro deve ser um espaço de inteligente tolerância, de igualização de oportunidades, mas 

não de castração da diferença. Uma tolerância pela acção e pelo exemplo, não apenas uma tolerância 

corrosiva, diluente, onde nada cabe porque tudo lá parece caber.  
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A Escola tem que ser a casa do e. Mas não a casa do mas e do mais ou menos. É tempo de acabar o 

tempo das conjunções adversativas, dominadas, altaneiramente, pela mais curta mas também a mais 

demolidora: mas. Simplesmente mas.  

 

O mas é a versão intelectual do cínico, que perverte a hierarquia e reduz a pó o valor das palavras, actos 

e pensamentos.  

 

Não pode haver, na Escola de futuro e do futuro, o primado do mas. O que a todos nos responsabiliza, 

sem excepção ou atenuantes. Numa Escola, o mas não pode ser uma espécie de relativismo diluente 

que perverta a hierarquia e reduza a pó o valor das palavras, actos, exemplos. Daí a sua consequência 

quase matemática do mais ou menos, que mais não é que o intervalo da nossa indiferença, debilidade 

ou cobardia. Este reflexo condicionado do mais ou menos está omnipresente na nossa vida. Em cada 

telejornal menos de cinco mais ou menos é para admirar. Nas escolas as avaliações têm um ponto 

intermédio ímpar (3 na escala de 1 a 5), lugar aritmético do mais ou menos. Na estrada, não há 

infracções ao código, há as mais ou menos transgressões, espécie de limbo contra-ordenacional para 

polícia multar ou deixar de multar. Quanto à meteorologia, o ameno clima pouco dado a intempéries ou 

ciclones é mais ou menos. A nossa saúde se boa, está mais ou menos, se má, está péssima. Até no 

futebol se joga para o mais ou menos, entenda-se o empate… 

3. 

Outro aspecto que tem a ver com a inevitável reforma da Educação é o equilíbrio sensato entre 

quantidade e qualidade. Crescimento não significa necessariamente desenvolvimento.  

 

Uma Escola grande não significa necessariamente uma grande Escola. Durante anos, ter-se-á preferido, 

deliberadamente ou por pura inércia, a massificação, a despersonalização, com a consequente 

diminuição do sentimento de pertença. 

 

A Escola, como de resto tantas pessoas e instituições, tem de ser capaz de conter essa nova obsessão da 

alquimia da quantidade. A nova “ditadura” da quantidade pela qual o que conta é o número, o volume, 

o comprimento, a força, a velocidade entre muitas medidas de aferir o ter, o possuir, o dominar, o 

chegar, o consumir. A quantidade, porém, não contém em si e por si a qualidade, nem esta precisa 

daquela para o ser. A quantidade é o sinal exterior de uma grandeza mensurável. A qualidade é o sinal 

nem sempre exterior de uma grandeza que não se mede.  

 

A quantidade até pode ser esporadicamente o tudo. Mas só a qualidade pode ser perenemente o todo. 

Da quantidade depois de o ser resta o nada. Da qualidade fica sempre o desafio. A quantidade como 

medida divide-se. A qualidade como exemplo multiplica-se. A quantidade necessita de uma calculadora 

e de um registo. A qualidade exige uma consciência e uma memória. 

4. 

A Escola como espaço de ética intensiva. 
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A ética das virtudes: 

Tem origem no pensamento de Aristóteles que estabeleceu os fundamentos de uma ética centrada na 

pessoa, no seu carácter e na sua capacidade de julgar actos morais e no facto de a formação do carácter 

começar antes de o ser humano racionalizar as suas acções.  

Uma acção eticamente correcta é a que é encetada pelas pessoas através de um carácter recto e 

disposição para a prática do bem, da justeza e da equidade  

As virtudes são intelectuais (sabedoria, prudência, temperança, sentido de justiça) e morais 

(honestidade, gratidão, lealdade, humildade, paciência, …).  

Estas virtudes não são necessariamente inatas, mas adquiridas pela educação, aprendizagem e 

relacionamento.  

Hoje tende-se a assimilar estas virtudes à expressão de “boas práticas”. 

A ética das virtudes destaca, assim, o papel preponderante da responsabilidade individual.  

 

Ética dos deveres:  

Bem sei que os direitos são mais aclamados, mas os deveres são mais estimados. Os direitos dividem-se 

na partilha dos seus frutos, mas os deveres multiplicam-se no carácter das nossas atitudes. Os direitos 

convivem melhor com a norma, mas os deveres enraízam-se mais na consciência. Os direitos 

alimentam-se mais da informação, os deveres precisam sobretudo da formação. Em suma: o maior 

alimento do direito é o dever. 

Educar os cidadãos do próximo futuro na base de um “compacto” de direitos, não se lhes incutindo o 

património dos deveres, não é a via mais adequada para esse desiderato.   

Educar para alguns direitos, secundarizando ou ignorando outros não menos importantes, é uma forma 

enviesada que cria mentalidades parciais e não promove o homem no seu todo 

 

Uma ética que passa, simultaneamente, por um conjunto de valores e por um conjunto de saberes em 

que a Escola na sua acção formativa assuma uma especial responsabilidade. A sabedoria é a 

compreensão dos limites. 

 

O primeiro dos valores é o direito-dever. Não é por acaso que associo com um hífen as palavras direito e 

dever. Porque são simétricas. Quando usufruímos de um direito, alguém cumpre um dever. Quando 

praticamos um dever, alguém exerce os seus direitos. É este equilíbrio na simetria que pode ser um 

factor de harmonia na sociedade. 

 

Ética dos cuidados: 

Esta abordagem ética enfatiza a relação interpessoal e desvaloriza a regra impessoal e anónima.  

Entende que as regras morais requerem frequentemente sensibilidade para compreender as 

particularidades da pessoa envolvida e do contexto concreto  

Assim sendo, consideram-se prioritárias a empatia, a harmonia e as relações socialmente saudáveis  
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Parte do princípio que a maioria dos conflitos éticos são mais de responsabilidades nas relações do que 

de direitos entre pessoas  

 

No fundo, a centralidade do desafio educativo passa por um ensino com carácter para uma melhor 

educação do carácter. Um ensino em que a ética e a exemplaridade sejam relevantes. Um ensino que 

robusteça o sentido de responsabilidade consequente, chave de qualquer progresso, que promova o 

elogio da diferença e do mérito (cultura da responsabilidade) numa sociedade com igualdade de 

oportunidades e contribua para a formação de elites exigentes e verdadeiras.  

5. 

A Escola não é de esquerda ou de direita, nem é politicamente apropriável, E também não é laica ou 

confessional. É antes de mais um perene património, um bem para todos. 

Mas toda a intervenção deve ter por referência a Família como núcleo fundamental da Sociedade. A 

ética da responsabilidade de educar reside, em primeiro lugar, na família.  

 

Como tal, a família deve ser perspectivada e respeitada como a mais genuína micro instância de 

segurança social, de escola, de local de trabalho, de centro de saúde, de julgado de paz, de associação 

voluntária de socorros mútuos. 

 

A perda relativa do peso da família na educação dos filhos pela presença de outros meios e agentes, 

exige um novo equilíbrio entre o tempo para o trabalho e a disponibilidade para a família com ganhos 

reais no comprometimento e participação dos Pais no desenvolvimento da tarefa educativa. A 

disponibilidade e a entrega não são apenas noções de carácter físico e temporal, mas sobretudo afectivo 

e mental. A família continua a ser a primeira e melhor instituição de sociabilização da criança e todos os 

agentes políticos, educativos, empresariais e sociais devem facilitar esta nova partilha de tempos.  

 

Se há quem congregue sem ensinar e quem ensine sem congregar, a família deve ensinar e 

congregar na universalidade do exemplo e na intemporalidade das virtudes. 

 

Tudo isto exige que se afirmem em plenitude: 

 

O princípio da subsidiariedade pelo qual não se deve deixar a uma organização social superior, maxime 

o Estado, o que uma sociedade mais elementar (no mínimo a família e a pessoa humana) melhor pode 

fazer. 

O princípio da subsidiariedade é um princípio de liberdade, de iniciativa, de responsabilidade e de 

harmoniosa hierarquia e subordinação de valores (o ser antes de o ter, a dimensão espiritual e imaterial 

antes da dimensão física e instintiva, a convivência antes do isolamento, a família antes da cidade e do 

Estado. Não se limita, pois, a ser um simples princípio de repartição de competências). Liberdade de 

escolha. 
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É aqui que o papel da Escola é substantivo: o de ajudar, em cooperação amiga e não hostil com as 

famílias, a formar pessoas.  

 

É com esta tripla exigência que todos estamos comprometidos, respeitando a expressão total da 

condição humana: a de indivíduos, isto é de seres irrepetíveis com nome e código genético próprios; a 

de pessoas, com mente, alma e coração; a de cidadãos, sujeitos e portadores de direitos e de deveres.  

6. 

Ao mesmo tempo, não nos poderemos deixar guiar obsessivamente por uma visão - hoje muito em voga 

- de reduzir os grupos sociais, etários ou familiares a arquétipos traduzidos, como tal, em prismas e 

decisões frias, intermediadas e distantes. 

 

Por que não há o aluno. Há alunos. Por que não há a família. Há famílias. Por que não há a Escola. Há 

escolas. Bem sei que a norma é, por definição, abstracta. Mas, neste sensível domínio, as pessoas – e, 

em particular, as crianças e os jovens - são bem concretas, com o seu perfil, a sua história, as suas 

vulnerabilidades, os seus anseios e desafios. A expressão da diferença é, aqui, um elemento 

indispensável, seja na formulação de uma política de rosto humano, seja nas acções concretas a 

empreender.  
 

A Escola é um lugar, por excelência, para esta caminhada, através da qual os educadores têm a séria 

responsabilidade de redistribuir e “polinizar” a sua sabedoria académica e de vida, com vista ao reforço 

dos valores universalmente aceites como património do bem comum. Porque é a soma destes valores e 

destes saberes que, “multiplicados” e ponderados por uma ética forte, define, em minha opinião, a 

cultura de uma Escola.  

 

E se à cultura somarmos a ambição, a persistência, a consistência e a visão, então temos, no sentido 

ético da palavra, a utopia. E é por esta ideia axiológica da utopia que vale a pena ensinar, aprender, 

trabalhar e lutar. 

7. 

Em conclusão, a Escola deve ser: 

• Cumpridora leal da delegação da família enquanto titular originária da educação dos filhos  

• Referência de valor na e para a sociedade  

• Espaço de realização pessoal, cívica e profissional  

• Oportunidade de redistribuição geracional de saberes e aptidões  

 

ATITUDES A COMBATER: 

• Os culpados são sempre os outros  

• O sucesso é independente do esforço  

• Mudar as palavras basta para mudar a realidade  

• O anonimato como forma perversa de irresponsabilidade  
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• O rumor como mensageiro da mentira, da insinuação torpe, da meia-verdade sem rosto  

• A crítica como uma ameaça adversária ou inimiga  

• O conformismo de que o “mais ou menos” basta…  

 

Termino citando uma “provocação” de Peter Ustinov: “Nós costumávamos fazer muitas perguntas para 

as quais não havia respostas. Agora com os computadores, há muitas respostas para as quais ainda não 

encontrámos perguntas.” Isto significa que a grande missão do homem é estar do lado das perguntas e 

da busca permanente, não estar só obcecado com o lado às vezes mecânico e instrumental das 

respostas. Sabemos muitas vezes o como, mas é fundamental não perder de vista o porquê, o para quê, 

em que sentido, para onde.  

 

Ou V. Ferreira: “ o mais grave no nosso tempo não é termos respostas para o que perguntamos. É não 

termos já mesmo perguntas” 

 

Ou citando parte da carta que A. Lincoln escreveu ao professor do seu filho: “Nas brincadeiras com os 

amigos, explique-lhe que a derrota honrosa vale mais que a vitória vergonhosa, ensine-o a acreditar em 

si, mesmo se sozinho contra todos. Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro com os duros, ensine-o... a 

nunca entrar no comboio simplesmente porque os outros também entraram. Ensine-o a ouvir a todos, 

mas, na hora da verdade, a decidir sozinho, ensine-o a rir quando está triste e explique-lhe que por vezes 

os homens também choram. Ensine-o a ignorar as multidões que reclamam sangue e a lutar só contra 

todos, se ele achar que tem razão. Trate-o bem, mas não o mime, pois só o teste do fogo faz o 

verdadeiro aço, deixe-o ter a coragem de ser impaciente e a paciência de ser corajoso”. 

 

É esta inquietude saudável e eticamente responsabilizadora que, na Escola, deve ser central no seu 

magistério de esperança.  

António Bagão Félix 

Funchal 17.3.2012 
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