
Capítulo 1 

Por Que Se Educa?

A educação é um dos mais belos produtos da inteligência 
humana. Pela sua complexidade e amplidão, assim como pelos 
resultados que promove, podemos afirmar que, acima de tudo, 
“educar” é também uma “arte”.

E como toda prática, educar apresenta seus problemas e 
desafios toda vez que se realiza.

Vamos considerar, pela imaginação, que, no começo deste 
ano, milhares de crianças saíram de seus lares e afluíram para 
as mais variadas instituições de ensino em nosso país: estavam 
indo pela primeira vez à escola.

Corriam fagueiramente pelos corredores, com seus mate-
riais escolares, indo pousar em algum canto, sentadas em cadei-
ras e carteiras. Seus olhos estavam vivazes e suas mentes, cheias 
de expectativa, aguardavam os próximos momentos, pois, afinal, 
estavam na escola.

Logo depois, entraram em contato com sua professora 
ou professor, que começou a transmitir as primeiras lições para 
aquelas mentes ansiosas por beber, absorver todo aquele manan-
cial e, além disso, iam abrindo espaço em seus corações, criando 
vínculos afetivos com aquelas mulheres e homens.

Os meses se passam e, depois de pouco tempo, podemos 
ver que o quadro já mudou sensivelmente. No lugar da expec-
tativa pela escola, o simples desejo de reencontrar o colega e 
terminar aquele “jogo”, por exemplo.
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Em vez da absorção, aulas demoradas, cheias de tarefas e 
atividades cansativas, em que se contam as horas do intervalo 
ou de ir embora.

Esses quadros aqui expostos não têm por objetivo fazer 
um retrato da situação escolar ou educacional de nosso país, pois 
isto exigiria muito, mas muito mais.

O que se pretende é levantar uma reflexão sobre os esta-
dos interiores, sentimentais, que envolvem alunos(as) e profes-
soras(res) neste instante.

Evidentemente temos exceções, em todos os sentidos, mas 
uma análise crucial apresenta-se frente a uma observação do 
movimento escolar e educacional: a escola, os professores(ras) 
e os alunos(as), assim como outros profissionais da área, pa-
decem, quedam-se pela falta de estímulos, perdidos em meio 
a uma estrutura pública que se desmorona por não conseguir 
abranger toda a demanda. Por outro lado, temos uma estrutura 
particular que visa (em geral) à formação profissional, abrindo 
largos caminhos para as universidades públicas, como também 
para os largos casos de delinquência frequentemente vistos nos 
grupos de alunos universitários.

Isso tudo sem contar os graves casos de violência e crimi-
nalidade que há anos já atravessaram os muros para dentro da 
escola. E (curioso!): escolas têm muros!

Entretanto, educar, como dissemos, é uma arte que envol-
ve uma série de requisitos, sendo o principal deles, segundo nos-
sa visão, o relacionamento humano.

Como seres humanos, descendentes de uma longa linha-
gem evolutiva, recebemos todo um contexto cultural que nos 
abarca e, de certa forma, limita nossas movimentações.

Para chegarmos até aqui, foram transmitidos informações 
e conhecimentos, passados de geração em geração, através do 
processo natural de aprendizagem.
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Dentro de cada ser humano existe um educador em poten-
cial, que exerce a sua função “docente” todas as vezes que se re-
laciona e influencia de algum modo o seu ambiente. Todo esse 
movimento, porém, é inconsciente e, muitas vezes, condicionado 
aos mecanismos de espécie; por isso, com o tempo, educar ga-
nhou sentido mais profundo, que vai além de um ensinar a “fazer 
como”, mas, sobretudo, a um estimular a entender “como é”.

Neste sentido, educação e educar ganham um caráter alta-
mente significativo, sendo reconhecidamente colocados como as 
bases de uma sociedade, constituindo um ciclo perpétuo em que 
os que foram educados serão educadores e assim continuamente.

Daí surge a função de educadores(as) com aspectos téc-
nicos, de indivíduos que se especializam no ato de metodizar o 
conhecimento acumulado na cultura social, e se incumbem de 
transmiti-los a outras pessoas.

Na essência das relações humanas, porém, está o “ato edu-
cacional” por si.

Para deixar mais claro, vamos imaginar a seguinte situação:

Um cidadão comum, desses que “acordam todos os dias 
às seis horas da manhã”, usa finais de semana, voluntariamente, 
para ensinar garotos e garotas a jogarem futebol, e o faz pela 
paixão pelo esporte, pelo senso de utilidade e vontade de aju-
dar. Não recebe salário para isso, não desenvolve técnicas meto-
dológicas e didáticas de uma instituição educacional que tenha 
frequentado. Ele simplesmente “brinca” com a molecada, que, 
curiosamente, o chama de “professor”.

Todo mundo conhece um exemplo como este (ou algo pa-
recido), que revela a natureza educacional no processo de in-
fluenciação implícito (voltamos a frisar) nas relações humanas.

Assim, educação e educar são compreendidos como técni-
cas devidamente institucionalizadas pelo valor social atribuído à 
herança de conhecimento cultural que uma sociedade recebe, e 
pela complexidade de se lidar com tal legado, mas é importante 
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deixar claro que educação e educar estão na natureza humana 
e  manifestam-se todas as vezes que alguém influencia outro a 
assimilar um conteúdo que, antes, mais ou menos ignorava.

Há duas origens atribuídas ao vernáculo “educação”, em 
língua portuguesa do Brasil:

1- Do latim “Educatio”: criar, nutrir, cultura (agrária), cul-
tivo.

2- Do latim “Educare”: instruir, criar. Sendo composta por 
“ex-” (do grego: fora) e “ducere” (do grego: guiar, conduzir, li-
derar). O conceito passa pela ideia de que “educar” alguém seria 
o mesmo que apresentá-lo ao mundo, guiá-lo no processo de 
conhecimento sobre ele.

A palavra “educatio”, então, estaria relacionada a um pro-
cesso de disciplinarização ou desenvolvimento de hábitos so-
ciais (cultivar hábitos), que inserem um indivíduo em um grupo, 
enquanto que “educare” refere-se a um processo de desenvolvi-
mento de saberes sobre determinado assunto.

Neste aspecto, a palavra educação faz sentido todas as 
vezes que se refere à aprendizagem, ao desenvolvimento de 
capacidades e potenciais, de acúmulo de conhecimento e sabe-
res, bem como à organização destes para serem metodicamente 
compartilhados com objetivos específicos.

Daí surgem palavras relacionadas como: ensino, aprendi-
zagem, método, didática etc.

De modo que uma pessoa, quando entra em contato com o 
termo educação, distingue-o, naturalmente, da simples absorção 
de conteúdos, como, por exemplo, reconhece que alguém, que 
ouviu um físico falar por alguns minutos, não esteja educado 
naquela ciência.

Aprender (ser educado) está conectado a um processo am-
plo e complexo de troca de informações, em que estas vão sen-
do repetidas, tratadas, elaboradas e reelaboradas, construídas e 
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desconstruídas, “cultivadas” ao longo de um tempo, até serem 
absorvidas e incorporadas pelo, então, educando.

Informações circulam cotidianamente, de cérebro a cére-
bro, pelo ato comunicacional; repetem-se e mantêm-se em con-
traposição às que se perdem e são esquecidas, justamente pela 
sua utilidade prática.

Desta forma, toda informação, todo conhecimento e, por 
conseguinte, toda educação, nasce da experiência humana.

Apesar da obviedade de tal reflexão, o que se ressalta não 
é somente a investigação da origem da educação, e de tudo que 
seja humano, advindo de sua experiência, mas, sim, o caráter 
prático, aquilo que concorre utilmente para os propósitos huma-
nos, ou seja, tanto a educação em si, como a sua institucionali-
zação, só existem pelo seu caráter útil.

O que está institucionalizado hoje é uma necessidade 
adaptativa de gerações humanas do passado, ao passo que 
aquilo que será institucionalizado no futuro (metodicamente 
organizado) está sendo vivenciado na contemporaneidade da 
experiência humana.

Vivenciado, aqui, quer dizer praticado de forma incons-
ciente, de maneira que somente os resultados futuros poderão 
indicar a direção de sua efetiva institucionalização.

As sementes das instituições do amanhã estão germinando 
sob as atuais e crescerão nas frestas destas, primeiramente, fa-
zendo parte delas; depois, reformando-as, para ainda desmoroná
-las e, por fim, substituí-las.

Lembram-se do relato da atividade escolar no início do 
capítulo?

Pois bem, a maneira como a alfabetização, que é uma di-
mensão da educação institucionalizada, ocorre, em nosso país 
ou em qualquer outro, é resultado das experiências somadas, e 
aquilo que chamamos a atenção como desafio são as “rachadu-
ras” institucionais indicando que esta requer “reformas”.
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Nosso objetivo neste trabalho não é falar da escola e 
dos desafios da alfabetização. Tomamo-lo como exemplo re-
flexivo porque geralmente se atribui à educação este tipo de 
ambiente.

O que queremos é fazer uma reflexão sobre o ato edu-
cacional e a institucionalização, na diferença entre educação 
(no seu sentido natural), sendo fundamentalmente influencia-
ção por meio dos relacionamentos, e educação (no seu sentido 
técnico), como resultado organizado da experiência humana.

Mas, por que se educa?

Por que um ser humano é educável, por assim dizer?

Parte desta resposta está em sua anatomia e fisiologia, 
pois o ser humano é um mamífero primata que termina sua 
formação neurológica depois do parto. Ou seja, uma parte dos 
dispositivos de sobrevivência não advém do seu pacote de es-
pécie, como as tartarugas marinhas, por exemplo, que, mal 
nascidas já saem em desabalada carreira em direção ao mar. 
O ser humano necessita “aprender” o que fazer - com outros 
humanos que o guardam, normalmente seus pais.

O cérebro humano, em tenra idade, movimenta-se avi-
damente para captar as circunstâncias ambientes e imitá-las, 
além, é claro, das demais funções de sobrevivência, de maneira 
que um filhote humano (um bebê) é um ser frágil e indefeso, 
incapaz de cuidar de si.

Isto é o motor de duas características humanas: a curiosi-
dade e a criatividade.

Esta foi, resumidamente, a forma como nossa espécie 
se constituiu, e podemos refletir que, entre educar e aprender, 
quem nasceu primeiro foi o “aprender”, e essa necessidade 
criou o ato de “educar”.

Quer dizer, somos biologicamente programados para 
aprender! Eternos curiosos e  potenciais gênios.

14 



Outro elemento importante para compreendermos porque 
o ser humano é educável, também ligado à sua biologia, mas, 
neste caso, no campo dos hábitos, consiste no fato de que ele é 
um ser gregário.

Um ser humano sozinho é praticamente nada, porém, se 
estiver agrupado em sete bilhões, constitui a espécie dominante 
do planeta.

Viver em grupo requer um determinado nível de organiza-
ção que, inclusive, outros animais também observam: os cardu-
mes de sardinhas, por exemplo.

Juntando-se a incompletude e a fragilidade do bebê huma-
no com a tendência gregária da espécie, “aprender o que fazer” 
é uma das formas que a vida, em grupo, no ser humano, desen-
volveu como organização.

Quer dizer, todo indivíduo necessita ser útil em algo, no 
conjunto gregário, de modo a ser aceito nesse e poder partilhar 
recursos.

A inutilidade significa, com certeza, consumo de recursos, 
peso para o grupo e rejeição nele.

Por isso, todo ser humano, desde cedo, é estimulado, pela 
sua comunidade (família), a desenvolver capacidades e habilida-
des, reforçando hábitos úteis ao grupo e cerceando, ou, mais di-
retamente falando, punindo aquilo que seja em detrimento dele.

Esta estimulação dá-se, fundamentalmente, porque o pla-
neta tem sua dinâmica e oferece recursos de forma limitada; 
sendo assim, não basta estar no mundo, mas é necessário ter 
as devidas habilidades para habitá-lo e dele retirar aquilo que 
necessita.

Desta forma, um ser humano vai  fazendo-se com vistas a 
manter-se, mas, para isso, necessita encaixar-se no grupo.

Por fim, segundo nossa visão, um terceiro elemento cola-
bora para formar a dinâmica “educar-aprender”: a empatia.
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Resultado dos dois itens anteriores (incompletude e vida 
gregária), a empatia - capacidade de identificar-se e reconhe-
cer-se em outra pessoa - proporciona a relação de vínculos, 
mais ou menos fortes, com aquilo que tem representatividade 
para o indivíduo.

A empatia gera a compaixão e a necessidade de  ajudar-
se e ser ajudado, de modo que a completude gregária humana 
não é uma simples organização de grupo (como as sardinhas), 
que ressalta os mais adaptados e elimina os menos, mas uma 
dinâmica constante e fluida de possibilidades adaptativas.

Quantas histórias de pais que lutaram durante anos para 
tratar uma doença rara em um  filho, e que, depois, tornaram-se 
legado para muitos outros?!

Quanto desenvolvimento se alcançou depois que o mundo 
veio a saber que, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), uma 
limpeza étnica estava sendo cumprida naquilo que entrou para a 
história como o “holocausto”?

Quantas pessoas encontram sentido para suas vidas em 
“ajudar o próximo”? Quer dizer, o “próximo” é ajudado, e 
quem ajuda ganha sentido perante o vazio existencial: ambos 
estão no lucro.

Fato é que não há o jeito certo de se viver, e modelos 
estão sendo testados e validados a todo momento, de maneira 
que a busca de solução da dificuldade de alguém, a ponto de 
dedicar-se a vida toda, se preciso for, é reflexo da alta identi-
ficação com aquela dificuldade em si, seja filho, familiar ou 
desconhecidos.

Identificamo-nos uns com os sentimentos dos outros e esta 
característica nos une em uma interação comunicacional, que se 
desdobrará em educacional à medida que soluções são encontra-
das, validadas pela sua utilidade e, posteriormente, organizadas 
em modelos institucionais, para que possam perdurar o maior 
tempo possível e alcançar o maior número de indivíduos.
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Finalizando, educamos porque somos programados para 
aprender, porque dependemos uns dos outros e do planeta e, por 
fim, porque estamos intimamente ligados a outros indivíduos na 
experiência cotidiana.

Por tudo isto que vimos afirmando até agora, damo-nos o 
direito de chamar o conjunto de práticas de autoconhecimento e 
de desenvolvimento de “Inteligência Mediúnica”1 - de Educação 
- “Educação de Essencialidades”.

Porque este conteúdo - “Educação de Essencialidades” 
- nasce da necessidade humana de se conhecer, passa por um 
processo de constituição de práticas (métodos) no qual um in-
divíduo aprende a conviver e a lidar com áreas internas até 
então ignoradas e, por fim, afirma-se, como utilidade, na au-
tonomia que o indivíduo pode desenvolver perante o que foi 
conhecido.

Com a diferença de que todos os elementos atribuídos 
como fatores fundamentais à educação - incompletude, vida 
gregária e empatia - estão relacionados ao próprio ser em si, 
ou seja, uma autoeducação como consequência de uma auto-
aprendizagem.

Quer dizer, a educação, como uma grande prática que co-
laborou para que o ser humano aprimorasse as suas habilidades 
para sobreviver, nesta proposta, passa a ser usada para levá-lo a 
si mesmo.

1 “Inteligência Mediúnica - Novos Horizontes da Sensibilidade”. Lucas da Costa e 
Marlete Wildemberg, 1a. Edição, 2012, Editora Tempo de Ser. 
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