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Uma sociedade tumultuosa prepara um civilização turbulenta. Estamos vivendo 
um crise de cultura, uma sociedade que se defronta com o absurdo. Um absurdo que 
nasce do naufrágio dos valores. Vivemos uma vida sem perspectivas, vivemos nossa 
morte sem nenhuma esperança. Estamos encolhidos em nós mesmos sem saber 
porque existimos. O vazio existencial nos traga de maneira implacável. Nós chegamos 
a uma civilização dominada pelo absurdo de uma sociedade do nada. Estamos 
encolhidos debaixo de nossa vista curta, fechados num tempo que expulsou a 
eternidade. Somos naufrágio de uma contra civilização. Ninguém fala com ninguém, 
ninguém escuta ninguém.

Resta-nos procurar abrigo na mais total alienação. Nós nos procuramos uns aos 
outros sem jamais nos encontrarmos. Nós queremos amar e odiamos.

O poder da nossa ração nos entrega um mundo que mesmo sendo perdeu sua 
razão de ser. 

“A humanidade está dormindo a vida.”(Blaise Pascal). Para preencher este vazio 
imensurável, criamos valores, sem valor. Idolatria do corpo, do dinheiro e do poder, do 
amor sem amor. O que nos resta é a demissão existencial.

Não é de espantar que os jovens sintam desalentados. Eles perguntam por que 
fomos chamados à vida, se viver não passa de uma aventura estúpida. Enterrados 
neste perigoso vazio do espírito a juventude procura refúgio no nirvana das drogas, do 
sexo, da criminalidade, etc.

É bem visto que em nossos dias fala-se de crise da juventude. E quantas 
explicações são encontradas, talvez fosse suficiente compreender que a crise da 
juventude é uma crise de saúde existencial que não pode ser curada a não ser 
encontrando um novo universo de valores.

A educação emocional ajuda os alunos a enfrentar situações complicadas do dia a dia 
e a lidar com os próprios sentimentos.
Preste atenção nas emoções de seus alunos: raiva, alegria, medo, frustração, tristeza, 
ansiedade... O professor precisa ajudá-lo a enfrentar seus problemas.
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