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RESUMO: 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns questionamentos e reflexões acerca da 
prática educativa contemporânea, suas problemáticas e possibilidades. Nesse sentido, buscamos 
evidenciar a presença marcante da educação em todos os momentos da vida em sociedade, seja 
através da educação difusa das sociedades tribais, da educação institucionalizada das sociedades 
modernas, ou dos processos educacionais da sociedade contemporânea. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; PRÁTICA EDUCATIVA. 
 
 
ABSTRACT: 
The present article has as objective presents some question and reflections concerning the 
contemporary educational practice, your problems and possibilities. In that sense, we looked for to 
evidence the outstanding presence of the education in every moment of the life in society, be the 
diffuse education of the tribal societies, be the institutionalized education of the modern societies, or 
be the educational processes of the contemporary society.   
KEYWORS: EDUCATION; EDUCATIONAL PRACTICE. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Iniciamos nosso trabalho partindo de uma questão: “[...] Afinal de 

contas, algum dia, alguma coisa há de ter surgido do nada” (GOORDER,1989, p. 

05). 

Não! As coisas não surgem do nada. Exatamente por isso em todos 

os grupos humanos encontramos processos educacionais – formais ou informais – 

que se encarregam, dentre outros, de transmitir os elementos necessários como 

ponto de partida da vida social. 
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Segundo Brandão (1986, p.07): 

 
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da 
vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. 
Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias 
misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 
educação? Educações. 
 
 

No entanto, o processo educacional não é homogêneo. Ele existe 

diferente em mundos diferentes. A educação é uma para os povos tribais, outra para 

os camponeses e outra para as sociedades industriais. Para cada tipo de 

organização social encontramos um tipo correspondente de educação. 

A educação enquanto uma instituição social surge para satisfazer 

necessidades humanas, dessa maneira, transformações na estrutura da sociedade 

culminam em reestruturação da educação.  

Partindo de suas relações, os homens criam padrões de 

comportamento, instituições e saberes, que vão se aperfeiçoando de geração em 

geração, permitindo assimilar e modificar os modelos valorizados em uma 

determinada cultura. 

Nesse sentido, buscamos no presente trabalho tecer algumas 

considerações sobre a educação na contemporaneidade, almejando contribuir para 

o aprimoramento da mesma. 

 
2. A PRÁTICA EDUCATIVA: 

 
A prática educativa institucionalizada sempre foi alvo de constantes 

debates e discussões que motivaram suas transformações em vários aspectos, 

sobretudo o metodológico. 

Segundo Gadotti (2000, p.4): 

 
Enraizada na sociedade de classes escravista da Idade Antiga, 
destinada a uma pequena minoria, a educação tradicional iniciou seu 
declínio já no movimento renascentista, mas ela sobrevive até hoje, 
apesar da extensão média da escolaridade trazida pela educação 
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burguesa. A educação nova, que surge de forma mais clara a partir 
da obra de Rousseau, desenvolveu-se nesses últimos dois séculos e 
trouxe consigo numerosas conquistas, sobretudo no campo das 
ciências da educação e das metodologias de ensino. O conceito de 
“aprender fazendo” de John Dewey e as técnicas Freinet, por 
exemplo, são aquisições definitivas na história da pedagogia. Tanto 
a concepção tradicional de educação quanto a nova, amplamente 
consolidadas, terão um lugar garantido na educação do futuro. 
 
 

Para o autor, na atualidade a educação apresenta-se numa dupla 

encruzilhada: de um lado, o desempenho do sistema escolar não tem dado conta 

das necessidades de universalização da educação básica de qualidade; de outro, as 

novas matrizes teóricas não apresentam ainda a consistência necessária para 

indicar caminhos realmente seguros numa época de profundas e rápidas 

transformações (GADOTTI, 2000). 

A educação apresenta-se no início do terceiro milênio como a mola 

mestra da sociedade, na qual o ato de ensinar está sempre em constantes 

mudanças, pois a mesma é um ato histórico, crítico, político e social, com 

desenvolvimento crescente e sempre se adequando a realidade humana. 

Assim, é impossível conceber um profissional da educação isolado 

da sua dimensão social e política e da força produtiva dentro da própria sociedade, o 

que acontece é que a escola não foi feita para servir a maioria (pobres), e cria-se 

então um mito em que há igualdade de oportunidade que faz com que os que 

fracassam se culpem e se sintam inferiores. Desta maneira, fica claro que algumas 

escolas não estão cumprindo sua missão e precisam ser mudadas. 

Sendo assim, o que deve ser feito são currículos mais humanizados 

e voltados às relações políticas e sociais dentro deste processo cercado por gente. 

Uma das principais problemáticas da prática pedagógica 

contemporânea é a busca por uma tomada de consciência capaz de emancipar o 

ser humano das injustiças vivenciadas no seu dia-a-dia. Sabemos que, enquanto 

sujeitos sociais, só poderemos avançar em qualquer campo de nossas vidas e nos 

desenvolvermos enquanto seres humanos quando exercermos nossas capacidades 

de reflexão. Esta capacidade de refletir, nos auxilia para o aprimoramento e 

desenvolvimento de nossas competências e habilidades de pensar e de saber, de 

saber e de fazer e de pensar o saber fazer e fazer pensar. 
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Pensar criticamente sobre nossas ações e condutas cotidianas na 

escola possibilita ampliarmos nosso campo de visão e buscarmos a construção de 

novas visões, que transcendam os limites da tradição e que ousem a construção de 

novas formas de ser e estar atuando em educação,  seja esta a educação na escola, 

na família ou nos diferentes espaços sociais onde interagirmos.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Podemos destacar que as reflexões aqui levadas não se esgotam 

nela mesmas. Ao contrário, elas representam um simples questionamento que 

almeja servir de fundamento para novas reflexões. 

 Situar algumas questões pedagógicas possibilita ver como é fácil 

nos perdermos em nossa pratica educativa. Contudo, não podemos esquecer que 

cada tendência pedagógica tem procedimentos e características de ensino que 

servem de mediação a objetivos filosóficos, políticos e ideológicos da época em que 

foram vigentes. 

Portanto, é preciso pensar como a escola se organiza para o aluno 

aprender. Se estiver organizada de forma autoritária, individualista com poder 

centralizado, sem respeitar o aluno considerando-o como objeto a ser moldado, ele 

vai aprender de um jeito. Mas se for organizada em torno de problemas que ele 

próprio tem que ajudar a resolver, mesmo que ainda não tenha conhecimento 

suficiente, ele vai ter outra aprendizagem: autônoma, dinâmica, crítica e produtiva. 

Assim, um projeto de educação eficaz e eficiente precisa reconhecer 

as necessidades maiores da Escola, da Educação e da Sociedade. 
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