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RESUMO

Esta dissertação discute a emergência de um novo paradigma em educação.
A partir da crítica do modelo cartesiano- newtoniano e das insuficiências da razão, da
excessiva especialização e fragmentação do conhecimento, vários autores propõem uma
educação que seja capaz de formar o homem enquanto ser integral. Neste novo paradigma é
fundamental a recuperação da dimensão espiritual do ser humano, da sua sacralidade.
Analisamos duas propostas de educação integral. A primeira, uma proposta que aponta
para o renascimento do sagrado na educação. Depois, a educação definida como holística, que
propõe a formação integral do homem (corpo, mente, emoções e espírito).
Procuramos demonstrar que nestas discussões a noção de sagrado e de espiritualidade
não é considerada em sua ambigüidade. Isto pode resultar em uma perspectiva ingênua de
espiritualidade e da sacralidade, enquanto possibilidade de reencantamento para a educação.
Por fim, apresentamos a perspectiva de inserção do sagrado e da espiritualidade na
educação, aceitando a ambigüidade e a contraditoriedade da condição humana, uma vez que
o homem produz símbolos, crenças, deuses, mitos e pode ser possuído por esta esfera que, a
partir de Edgar Morin, denominamos noosfera.
Conscientes da esfera de símbolos e representações podemos compreender a condição
sapiens/demens do ser humano.
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ABSTRACT

This dissertation discusses the emergency of a new paradigm in education.
Taking from the criticism of the Cartesiano-Newtonion model and from lack ness of
the rightness, from the excessive fragmentation and specialty of the knowledge, several
authors suggest an education that will be able to build man as being integral.
Thru this new paradigm it is fundamental the recuperation of the Human spiritual
dimension, of his Sacredness.
We analyze two integral educational proposals. From one side, a proposal that points
to the sacred rebirthing education. On the other, education defined as holistic, that suggests an
integral formation of men (body mind, emotions and spirit)
We try to show that by these proposals, the sense of sacred and spirituality it is not
considered in its ambiguities.
It can result in a naïve spiritual one and it merges the sacred to be renewing the
education.
At the end, we present the possibility to insert the sacred and the spiritual in the
education accepting the ambiguity and contradictions of human kind conditions. Men make
symbols,
Believes, goodness, myths an can be possessed by this sphere that, up to Edgar Morin,
we named nosfera.
Conscious of the symbols sphere and acting, we can understand the sapiens condition
of the human kind.

