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Num mundo mais complexo e onde há tantas possibilidades em todos os campos, pessoais e 
profissionais, precisamos fazer cada vez mais escolhas. A educação pode ser um caminho 
fundamental para ter condições de fazer escolhas mais significativas no campo intelectual, 
emocional, profissional e social na construção de uma vida mais plena de sentido e realização. 

A finalidade principal de aprender não é acumular informação, mas transformá-la em 
conhecimento que permita fazer opções interessantes entre ideias, valores, visões de mundo, 
com frequência conflitantes. Esse papel mais amplo não pode ser atribuído somente à escola, 
mas também à família, à cada instituição, à cidade como um todo (cidade educadora). Mas a 
escola tem focado mais a formação intelectual do que a vivência das práticas aprendidas; isto 
é, se preocupa em mostrar caminhos, sem acompanhar os resultados concretos (a realização 
pessoal, profissional, emocional). De que adianta saber muito, se somos infelizes, se temos 
dificuldades em assumir desafios, em sair de situações de opressão em alguns campos? 

A educação - na sua dimensão pessoal - pode contribuir para que façamos escolhas 
significativas na construção de uma vida com sentido, que nos realize, que tenha valor aos 
nossos olhos e aos de outras pessoas. É fundamental construir um percurso de vida que valha 
a pena, que nos traga cada vez mais realização e que seja motivo de orgulho: realizamos 
algumas coisas interessantes: "contribuí para melhorar a vida de centenas de alunos", ou "criei 
uns filhos que estão aprendendo a seguir seu caminho".... Uma das maiores frustrações das 
pessoas é constatar que não construíram algo de que se orgulhem e que os realize, que 
deixaram passar o tempo e se acomodaram na mediocridade. 

Podemos analisar o impacto da educação, a longo prazo, pela facilidade maior ou menor em 
enfrentar dificuldades, em fazer escolhas mais interessantes para nossa vida, na capacidade de 
modificar o que nos prende, o que nos complica na vida profissional, familiar, social; na 
constatação de que construímos uma vida que faz sentido e nos realiza. 

Um dos campos mais importantes da educação pessoal é conseguir discernir o que vale a pena 
manter das visões de mundo que nos foram transmitidas pelos nossos pais e educadores na 
infância. Recebemos muitos valores prontos, formas de enxergar o mundo muito específicas. É 
importante ter condições de rever o que faz sentido depois que vamos crescendo e libertar-
nos de muitos medos, preconceitos, deturpações, simplismos, que nos foram passados, muitas 
vezes com a melhor das intenções. Educar é ajudar a desconstruir o que não nos serve mais e 
reconstruir de forma mais ampla valores, emoções, visões de mundo mais condizentes com o 
nosso grau de percepção atual. 

Muitos ficam tolhidos pelo medo, pela inércia, pelo comodismo de não pensar criticamente. 
Num mundo cada vez mais complexo, de brutais mudanças, mas onde há muitos valores que 
nos complicam (como o consumismo, o mostrar-se diferente do que se é) a educação 
humanista, integral, profunda é decisiva para ajudar a crescer na nossa realização pessoal, 
familiar, profissional e social. 

 

http://www.eca.usp.br/prof/moran

