
  

Valores em Ação 

Valor é qualidade de quem merece respeito; é também o preço de alguma 
coisa. Há valores sem preço, como em João é um homem valoroso. Isso não tem 
preço. Há objetos com valor histórico e científico tão alto, que não podem ter 
preço, como em Descobertas arqueológicas têm valor inestimável; e há valores 
valorosos, como a honestidade, a colaboração, a ética, a empatia, a autocrítica, o 
conhecimento. 

Para materializar essas valorizações e essas valorações, o Arvense traz a 
iniciativa Valores em Ação: um freezer com picolés na linha self-service. Quem 
quiser um, pega e paga, sem supervisores, sem cobradores. Basta escolher o sabor 
e depositar o vale-picolé de R$5,00 na urna ao lado. Vamos provar nossa 
integridade e nossa responsabilidade por um espaço comum em um ambiente 
coletivo. 

Há outro componente envolvido nessa iniciativa: a moderação. Os habitantes 
longevos das zonas azuis – Okinawa (Japão), Sardenha (Itália), Loma Linda 
(Califórnia), Península de Nicoya (Costa Rica), Icária (Grécia) – e o Comer Bem do 
Arvense já ensinam há muito tempo: tudo em excesso faz mal. Um picolé não é dois, 
nem três, e nosso organismo se ressente com exageros. Além disso, aual a 
diferença entre um sorvete e as chamadas frutas no palito?  

Outra perspectiva assumida é a da Educação Financeira: o que é preço? O 
que é valor? O uso do dinheiro envolve valores racionais (quanto gastar), mas 
emocionais também (por que gastar). Podemos somar quantias e somar para um 
grupo melhor; podemos dividir riquezas e dividir conhecimento.  

Como é minha relação com essas sobremesas saborosas? Positiva? Negativa? 
Desconto nelas minhas ansiedades? Sabemos tomar decisões de consumo e 
estabelecer metas de bem-estar? Sabemos analisar a influência da mídia em 
nossos comportamentos ligados à própria saúde? O Peva ajuda a responder. 

E o lixo? Para onde vão a embalagem e o palito depois que consumimos os 
picolés? O projeto Lixo Zero pode ajudar a compreender. Qual a cadeia de 
produção dos picolés? Quem os faz? Que tipo de trabalhadores são empregados 
nesse processo? De onde vem a matéria-prima? 

Vamos, então, exercitar valores coletivos e individuais para refletir antes 
de cada ação: 

✓ A cooperação cria as boas energias do benefício mútuo. 

✓ A liberdade de não estar sendo cobrado ou vigiado demanda 
consciência. Essa é a única liberdade possível: direitos e escolhas. 



✓ A honestidade alinha pensamentos, palavras e ações. 

✓ A paz é o fundamento de uma sociedade civilizada. 

✓ O respeito, não se impõe. Conquista-se. 

✓ A responsabilidade traz sentimento de propósito. 

✓ A unidade é a harmonia interna e externa. 

✓ Autocontrole é a capacidade de controlar desejos e saber 
diferenciá-los de necessidades 

A iniciativa Valores em Ação abraça crianças, famílias e toda a equipe 
Arvense. Todos estão convocados a viver essa nova perspectiva diariamente. Vamos 
aumentar nossas percepções do valor do autodesenvolvimento, assumido 
individualmente e coletivamente, materializando um ambiente ainda melhor. 

Como vai funcionar: com controle de caixa e de estoque. No 1º. trimestre, 
essa responsabilidade será do 5º. ano; no 2º., do 4º. ano; no 3º., do 3º. ano. Essas 
turmas aplicarão seus conhecimentos de matemática, de educação financeira, de 
alimentação saudável no cotidiano da escola. 

Dentro de um freezer, há muitas tentações, mas, por trás delas, muitos 
valores envolvidos. Vamos explorá-los. 

Equipe Arvense 


