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RESUMO 
 
Educação é a arte de ensinar. Ela se revela como fator essencial para a evolução da sociedade. A 
educação traz vários benefícios para sociedade. A educação é considerada um dos setores mais 
importantes para o desenvolvimento da sociedade. É através da produção de conhecimentos que 
um país cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A educação é um dos fatores mais importantes do desenvolvimento de um país. É através 

dela que o país atinge melhores desempenhos. A educação ajuda a diminuir a desigualdade social, 

melhora a qualidade de vida e reduz a criminalidade de um país. 

 

Neste estudo, pretende-se estabelecer o poder da educação atuando na evolução da 

sociedade. 

 

 

2 O PODER DA EDUCAÇÀO 

 

Educação é a arte de ensinar. A educação não significa tornar a criança ou aluno em alguém, 

pois todos já são alguém. Nesse caso, seria mais apropriado dizer que a educação serve para tornar 

as pessoas mais humanas. A educação tem nos seus objetivos fundamentais a passagem da cultura 

de geração em geração. 

 

A educação é um dever e necessidade da sociedade. Ela se apresenta não somente na escola, 

mas também na família com seus valores, costumes e suas regras. A educação tem como princípio a 

transferência cultural para que as pessoas se adaptem a sociedade e como resultado ajudem-a a 

evoluir. 

 

A educação é um dos melhores investimentos que podemos fazer, ela é um dos fatores mais 

importantes para o crescimento de um país. Investir na educação traz vários benefícios como: 

satisfação pessoal, melhor colocação no mercado de trabalho e evolução na sociedade. É através da 

educação que um país atinge melhores desempenhos, tanto em áreas como saúde e tecnologia, como 
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também em relações à melhoria de renda, conseguindo um emprego melhor e melhorando a 

qualidade de vida. 

 

A educação é a base para o desenvolvimento social e político. Ela promove crescimento 

econômico e é uma das principais ferramentas para diminuir a desigualdade e reduzir a 

criminalidade no país. 

 

No Brasil, a educação, infelizmente, é colocada em segundo plano. Os governantes preferem 

gastar mais com saúde e segurança, do que com a educação. Ao investir maciçamente em educação, 

o país estará certamente diminuindo diretamente a violência e as patologias contagiosas e 

epidêmicas, como as doenças sexualmente transmissíveis, dengue e febre amarela.  

 

A educação pode ser despertada através de outras atividades como nos esportes e serviços 

voluntários. Através da prática de esportes, pode-se estimular as crianças a não abandonarem os 

estudos precocemente. Com o voluntariado, instiga-se os voluntários a ajudar o próximo e 

conseqüentemente, melhorar a educação, consciência social e participação de uma pessoa 

beneficiada pelo serviço voluntário. 

 

O Brasil precisa fazer da educação sua prioridade número um e oferecer às novas gerações 

um futuro melhor.  

 

 

3 PROCESSO DE EVOLUÇÃO SOCIAL 

 

Através das atividades e atitudes já mencionadas anteriormente, a evolução da sociedade 

pode começar a qualquer momento, porém necessita-se de um estímulo inicial. Baseado nisso, 

pode-se iniciar o Ensino e passá-la a diante como um favor. Se a cada dia, um indivíduo educar 

cinco pessoas distintas, e essas pessoas continuarem a passar o conhecimento à diante, em pouco 

tempo, todos sentirão as vantagens de uma boa educação.  

 

 

4 CONCLUSÃO 
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A educação não está presente somente na escola, mas também na família com seus 

costumes, valores e suas regras. A educação tem como princípio a transferência cultural para que as 

pessoas se adaptem à sociedade e as culturas e ajudem a evoluir.  

 

Investir na educação traz muitos fatores positivos como: melhoria de renda, diminuição da 

desigualdade social, redução da criminalidade, evolução da sociedade e qualidade de vida. 

 

O Brasil precisa investir cada vez mais na educação para contribuir na evolução da 

sociedade como um todo. 
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