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Educar para os Tempos e Lugares
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Nesse livro,  na dupla condição  de Salesiano e  educador,  o  Pe.  Marcos  Sandrini 
procura atualizar o ideal de Dom Bosco: preparar seus alunos para o mundo.  A grande 
questão  apresentada  na  obra  é  como  fazer  isso  em  um  mundo  que  se  encontra  em 
permanente transformação e atualiza cada vez mais a afirmação de Marx de que “tudo que 
é  sólido  se  desmancha  no  ar”.  Como  falar  de  ética  em um  mundo  onde  prevalece  o 
individualismo e até a máxima de São Francisco “ é dando que se recebe” foi distorcida?

O tempo todo perpassa a obra a preocupação com a transformação da educação em 
mercadoria e, sobretudo com a formação dos educadores.  É preciso primeiro educar-se 
para  depois  educar  os  outros.   Segundo  o  autor:  “Todos  são  educadores  e  todos  são 
educandos, não sucessiva e alternadamente, mas ao mesmo tempo” (SANDRINI, 2007, p. 
37).

Nos  cinco  capítulos  que  compõem  a  obra  Sandrini  discorre  sobre  ética, 
espiritualidade e educação, partindo sempre da realidade educacional.

No  primeiro  capítulo  Sandrini,  em  diálogo  com  Bauman,  analisa  a 
fugacidade e a superficialidade das relações humanas no mundo atual.  Paulatinamente o 
autor vai demonstrando como as transformações aceleradas da sociedade contribuem para a 
fragmentação  do  sentido  e  para  a  mudança  das  relações  educativas.   Enfim,  o  mundo 
mudou, os alunos mudaram e é preciso que os professores acompanhem essas mudanças 
sem, no entanto sucumbir à lógica mercantilista dessa nova sociedade. O segundo capítulo 
reflete sobre as interrelações existentes entre espiritualidade, educação e ética.  No terceiro 
capítulo,  o  autor  oferece  uma  visão  panorâmica  da  violência  que  atinge  crianças  e 
adolescentes,  fazendo  referências  ao  Estatuto  da  criança  e  do  adolescente  e  sua 
implementação.  O capítulo seguinte intitulado “ Espiritualidade de raiz cristã” aborda a 
interação  fé-vida  e  no  último  capítulo  o  autor  busca  uma  reflexão  sobre  os  valores, 
especialmente os valores que os educadores devem transmitir.  Analisando ainda os sete 
pecados capitais à luz do mundo atual. Na conclusão o Pe. Sandrini nos lembra que o amor 
e o entusiasmo são fundamentais no desempenho de nossas tarefas como educadores e que, 
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da  mesma  forma  que  religião,  a  educação  existe  para  “consolar  os  aflitos  e  afligir  os 
consolados”.

Enfim,  trabalhando  à  partir  dos  pressupostos  da  modernidade  que  enaltecem  a 
capacidade  das  ciências,  sobretudo,  das  exatas,  na  compreensão  racional  da  realidade, 
Sandrini, enfatiza o surgimento de novos  paradigmas de interpretação, baseados na teoria 
da  complexidade,  que  abrem  espaços  para  a  vigência  de  novas  espiritualidades, 
aproveitando, inclusive, os vazios não preenchidos pelas ciências. Dentro desse princípio a 
nova concepção científica baseada na complexidade exige uma postura menos dogmática e 
fundamentalista das pessoas. O mundo atual exige uma espiritualidade mais misericordiosa, 
mais benigna, mais disposta a mudanças, a caminhadas. Em uma sociedade em constante 
mudança, uma coisa permanece fixa: a face do outro, que somente pode ser compreendida 
através da sabedoria e da prática do amor. É a espiritualidade, em sua expressão máxima de 
amorosidade, que confere unidade, dinâmica e criatividade ao fazer pedagógico libertador.
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