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O tema do Congresso do CNE - “Escutismo: educar para a vida no século XXI” - que vou brevemente desenvolver num 

âmbito de reflexão multifacetado, é o que pretendo me permita a partilha do meu pensar sobre a problemática da ação de 

educar, redefinindo-lhe contingentemente a moldura, o território e também os seus agentes.  

 
Palavras-chave: Educação – Ser – Futuro 

 

Introdução  

 

“Nós não somos do século de inventar as palavras. As palavras já foram inventadas. Nós somos 

do século de inventar outra vez as palavras que já foram inventadas!” Almada Negreiros. Como 

introdução ao tema, esta citação já insere em si mesma como que um resumo orientativo e propõe, para 

extração ao pensamento, o código simbólico do que para o seu equacionamento me proponho abordar. 

Até porque, “educar para a vida” é algo sempre em aberto e cuja reflexão convém manter-se perene e 

devidamente desobstruída… ou como escreve o poeta: 
 

Na terra negra da vida, 

Pousio do desespero, 

É que o Poeta semeia 

Poemas de confiança. 

O Poeta é uma criança 

Que devaneia. 

 

Mas todo o semeador 

Semeia contra o presente. 

Semeia como vidente 

A seara do futuro, 

Sem saber se o chão é duro 

E lhe recebe a semente. 

  

Miguel Torga, 1948 

 

Pensar o futuro 
 

Então, sejamos objetivos: o desafio que se nos coloca é o de pensar o futuro, tentando com esse 

pensar eliminar a sua complexidade, porque o futuro é em si mesmo algo de desconhecido e incógnito, 

como se com este exercício, ahhh!!… tudo se nos possa apresentar mais evidente e clarificado. Talvez 

uma espécie de convite a viajar no tempo… parece ser isto, mas não é! 

Pensar, visto a partir de dentro, é o desafio do encontro de uma unidade inteligível, que permita 

na sua deveniência e dinâmica, ver, sim ver, a múltipla complexidade de que as realidades, incluindo a 

de educar, se tece e entretece, como a trama de uma enorme tapeçaria. E convém não esquecer que 

aquele “todo” é feito de finíssimos fios coloridos… 

E quem “faz” cada um desses fios? Quem lhe dá caráter? Quem molda a sua personalidade? 

Quem o faz livre de escolher a sua “cor”? Quem o configura na perfeição da coerência daquele “todo”? 

Quem lhe abre a perspetiva da felicidade? Quem o faz “ser” um, no meio de muitos? 
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Este desafio, tanto mais elevado quanto o pensar – por mais abstrato que se apresente – nunca 

está isolado ou desligado da prática. É dentro dele que o futuro se engendra e ganha espaço de 

materialização, é dentro dele que se determina e se desbravam caminhos e veredas do novo, como que 

sondas, verdadeiros braços avançados de conhecimento, mesmo que contraditórios, na procura da 

perfeição. Tarefa medonha, porque infinita, sempre aberta pela crítica e pela procura de fundamentação e 

sustentabilidade à demanda da verdade, como se de uma ferramenta ou chave de leitura da realidade se 

trate. Então o horizonte de futuro, esse educar no século XXI, passa a ser algo que se vai fazendo, isto é, 

um “feituro”, e este nada mais é do que o pensamento em ação. 

Sei que o pensar é capaz de enformar práticas mais ou menos definidas e coerentes, até de as 

manter no tempo, mas nunca as substituirá. Quanto mais não seja, essas mesmas práticas modelarão e 

transformarão o próprio pensar, que se questionará incessantemente, permitindo que a história possa 

registar realidades diversas. Nada que seja humano está terminado, tudo está em construção! O 

pensamento até pode revestir formas mais ou menos acabadas, construir postulados e determinar leis, 

mas o pensar encontra-se votado de raiz, pela sua essência, a um inacabamento que mais não é como que 

uma fragância, um perfume de sublimidade acompanhante e perspetivante do próprio devir do ser. 

 

Educar para o “ser” 

 

Porque o futuro é o devir do ser que hoje é. Então, aquilo e aquele que é, só pode vir a ser mais, 

se educado para o ser. E, se interpreto corretamente a economia conceptual desta jornada, significa que o 

seu paradigma tradicional, implantado e arreigado, é tido como obsoleto, desadequado ou até mesmo 

nefasto ao desenvolvimento humano. Ora o “des-envolvimento” é a explicitação daquilo que se tem já 

inserto ou contido, numa ideia, num sonho ou desejo, num princípio ou num valor apodítico. O 

desenvolvimento educativo e a dinâmica que o anima fixa constitutivamente o estabelecimento de um 

princípio prático de equacionação do leque de possibilidades reais que acompanham a existência do ser e 

que adiante dela se projetam como horizonte e demanda de uma nova prática possibilitante. 

Como me refiro claramente a possibilidades reais, ao que é possível, isto é, ao que não está 

ainda verificado ou vivido ou conhecido, manifesta o seu alargado âmbito. E reais, porque surgem e se 

fundamentam no que em curso efetivo de deveniência se encontrará. Este leque de possibilidades reais, é 

para cada situação ou processo, algo único e irrepetível, que só pode ser contado na primeira pessoa e 

que por isso se metamorfoseia no seu próprio horizonte de transformação, ou dito de outro modo, de 

educação, de crescimento sustentado, incorporando-se na concretização do próprio específico humano. 

Educar para algo, no caso “para a vida no séc. XXI” não pode ser só uma preocupação, porventura para 

um futuro incerto. Tem de começar por ser uma ocupação, com vida dentro, radicada e matriciada numa 

relação, que o será sempre entre o adulto educador e o educando, relação simultaneamente de confiança 

e com albugíneas balizas de liberdade e de responsabilidade. Ambas. Sempre! Esta modelação do 

acontecer que aos humanos tanto individual como coletivamente incumbe, é a única que poderá dar pelo 

nome de destinação, ou como alguns outros preferem, ser protagonista da e na construção do devir. Este 

é o único apetrecho, e é nisso que o viver, como arte e como ofício, consiste. 

Mas, interroguemo-nos livremente sobre a atual capacitação do ser e desvendemos a mais antiga 

insatisfação humana: o presente, esse efémero momento vivencial, esse edifício que conhecemos bem e 

onde nos sabemos mover, que é por todos rejeitado contra o sonho de um novo futuro. Contudo, nada 

começa no momento atual, tudo tem um antes e tem história e explicação e tudo isso, que mais não é do 

que a memória de um eventual “paraíso perdido” no começo dos tempos; ou seja, como a consciência da 

capacidade de perfeição humana que, simultaneamente, é parte do sonho de futuro. Então, neste patamar 

de reflexão podemos acrescentar novas perguntas que nos devem interpelar, bem como ao tal “des-

envolvimento”, isto é, o viver a vida, que tentamos descortinar.  
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A humanidade e o(s) poder(es) 

 

Que humanidade estamos a inscrever no corpo evolutivo das realidades, que mundo estamos a 

modelar para nós próprios e mais importante ainda, que mundo estamos a legar às gerações que nos vão 

sucedendo. E, bem sabemos que o nosso mundo é algo parecido com o olhar curioso que pousa e relaxa 

sobre o céu de uma noite estrelada… que mais não é do que um mosaico de idades, de níveis, de 

tamanhos, de tempos desiguais, de diferentes corpos, de tonalidades diversas de luz… e a nossa Terra, 

tem isso tudo cá dentro, à tona do seu finíssimo manto. Talvez se torne agora mais evidente o que 

fazemos na sua superfície e que mais não é que a utilização do poder sem ter por objetivo a inscrição da 

humanidade no ser! Julgamos fazê-lo e exercê-lo, decerto, de forma nunca incondicionada, mas o que se 

verifica é que resulta muito assimetricamente distribuído, e sobretudo revela-se sobremaneira 

entrecruzado pelas vicissitudes da conflitualidade e da contradição. Como estamos longe de ser... uma 

humanidade! Ser uma humanidade não significa sermos todos iguais, nem tal será alguma vez possível… 

Sermos uma humanidade, na dignidade, nas possibilidades, nas oportunidades, no conhecimento, na 

igualdade de cada homem, no respeito pelo seu ser, ontologicamente tido como todo, em cada um, talvez 

possa um dia deixar de ser utopia. Este problema de relacionalidade é também um problema de 

liberdade. Só a educação - e veremos se o poderemos concluir no séc. XXI ou se será preciso mais 

tempo – poderá contribuir para a emancipação humana acurando do enriquecimento no combate contra 

todos os entraves e opressões menorizantes da condição humana, contribuindo determinantemente para a 

abertura de um novo patamar humanitário caracterizado pelo comprometimento com o vetor da 

autonomia, da destinação e do ser. Todavia não podemos falar de destinação sem atentarmos à questão 

central da orientação que se imprime ao desenvolvimento. Para este desenvolvimento todos têm de ser 

convocados, esclarecida e alargadamente associados, sem alheamentos ou alienações como potentes 

motores no trabalho de imprimir uma mutação de estrutura. E isto é uma eminente questão de cidadania, 

isto é, de humanidade.  

Pôr estas questões não é certamente resolver in concreto os problemas que venho apresentando. 

Mas a busca da sua solução – no quadro objetivo estabelecido e determinado pelo leque das 

possibilidades reais que lhe define o horizonte – não é indiferente ao sentido dos respondimentos que 

procuro sedimentar, e que, de modo algum poderão estar ausentes nos valores inerentes a um processo 

educativo que se pretende desenvolvido e capacitante. Parece-me que vivemos, de há décadas a esta 

parte, à escala mundial, um agudizado período em que tanto os setores económicos, como políticos ou 

ideológicos, por terem ascendido a uma posição dominante, usam o seu poder para promoverem 

ativamente a debilitação e o apagamento da dimensão humana da emancipação e do desenvolvimento 

através de sofisticadas operações de formatação das consciências, dos sentimentos e das expectativas. 

Nunca como hoje soubemos tanto, nunca como hoje possuímos tanta tecnologia, nunca como hoje 

estivemos tão próximos uns dos outros, nunca como hoje tivemos nas nossas mãos tanto poder e no 

entanto… continuamos a matar-nos (basta ver a história dos séc. XX e XXI), a passar fome aos milhões, 

a dividirmo-nos soçobrando perante o mistério do mal, ou dito de outro modo, ao afunilamento real dos 

possíveis e ao desmantelamento sistemático de tudo o que seja suscetível de respaldar um 

desenvolvimento qualificado (material e simbólico). É possível assim, sem que tal seja um insulto à 

nossa inteligência, falarmos de uma humanidade? 

 

O “cimento” do futuro 

 

“Educar para a vida no séc. XXI” exige um receituário novo, informado e enformado de valores 

novos, de exemplos de gente concreta, de projetos e de bandeiras que hoje empolguem e comprometam a 

vida toda. Será isto? Ou, haverá antes necessidade de um novo renascimento, de um novo banho nas 

“origens”, de fazer novos velhos combates? Parece-me isso sim, que jamais poderemos continuar a viver 

ao sabor das modas, bipolarmente, tendo vivências e comportamentos diferentes no degrau do privado e 

no do público, tanto ao nível social, como político, como familiar, como religioso ou noutro nível 

qualquer. Por muita cautela na verbalização que tenho de ter, não posso deixar de afirmar a 
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institucionalização da mentira como meio de relacionamento e de resolvimento da efémera atividade 

humana diária, disseminada tão acriticamente na nossa sociedade. Juntamente com esta, outra da 

inquestionável orientação global é a desenfreada procura e detenção da riqueza, onde quer que ela se 

encontre, deixando de lado a cooperação como segredo do êxito na unidade de objetivos, tornando-se 

pertença exclusiva de uns poucos (pessoas ou estados) e do estugar do seu rolo compressor sobre todos 

os restantes. Este descentrar do que é importante, com tudo o que atrás fui já referindo, escava as 

assimetrias que parecem incontornáveis e galopantemente vencedoras no nosso mundo. 

Mas, apesar de repetida e amplificadamente lhe ter sido decretado o óbito, a história não chegou 

ao fim. Existe gente que “reinventa palavras que já foram inventadas”! Existem poetas que “devaneiam e 

que semeiam… poemas de confiança”! Há semeadores “que semeiam contra o presente”! E há “chão 

duro” ávido de futuro! 

Não há história sem tempo, mas o fazer da história requer um tempo trabalhado. E… alguns 

desses, são anónimos educadores como nós. 

 


