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A EDUCAÇÃO E OS EDUCADORES DO FUTURO 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo compartilhar informações de como a educação e os educadores poderão 

atuar no ensino educacional do futuro. Tendo como fonte de pesquisa dados secundários, de artigos científicos 

e livros, dentre outros materiais que contribuem para a pesquisa e o conhecimento dos assuntos ligados a 

educação. A transformação do que queremos construir para as futuras gerações será um caminho de técnicas, 

de aprendizado e atividades que possibilitaram a inovação do saber em diferentes formas de conhecimento, 

implica considerá-la não como uma mera metodologia, mas como um conjunto de princípios e atitudes 

pedagógicas. 

CONCLUSÃO 

          Entende-se que educação não é apenas o 

saber em sala de aula, é preciso conhecer questões 

mais abrangentes que a envolve, como também as 

diversas práticas analisadas na perspectiva histórica 

e sócio-cultural. 

         Para Paquay (2001, p. 26), “ensinar é fazer 

aprender e, sem a sua finalidade de aprendizagem, 

o ensino não existe. Porém, este ‘fazer aprender’ se 

dá pela comunicação e pela aplicação; o professor é 

um profissional da aprendizagem, da gestão de 

condições de aprendizagem e da regulação 

interativa em sala de aula”.  

          Morin (apud DURKHEIN 2006, p. 47) escreve 

que “o objetivo da educação” não é o de transmitir 

conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno, 

mas o de “criar nele um estado interior e profundo, 

uma espécie de polaridade de espirito que oriente 

em um sentido definido, não apenas durante a 

infância, mas por toda a vida”. Com este parecer, 

pode-se dizer que são precisamente esses saberes 

que constituem o cidadão, pois os conhecimentos 

são para toda vida e quanto mais agregar, mais 

fascinante se torna. 

          Com a evolução do dia a dia, percebe-se que 

há mudanças na sociedade, com isso o efeito das 

novas tecnologias de comunicação está sendo 

enorme e os problemas de indisciplina também 

tornam os contextos de aprendizagem muito difíceis. 

O que ajuda a manter certo contato com a realidade 

da sala de aula é a supervisão e o acompanhamento 

dos docentes para o desenvolvimento educacional. 

          Em meio a esse processo de aprender, 

existem desafios, porém esses podem ser válidos na 
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         Em resumo, os diferentes modos de 

interpretações dos conteúdos teóricos, práticos, 

formação do professor, a identidade do professor e as 

práticas pedagógicas, devem buscar explicações 

sobre a importância do ensinar para o futuro, podendo 

se aliar tendo, como eixo central, a valorização da 

prática cotidiana como espaço de construção de saber. 

          Ao educar, os profissionais do processo 

educativo devem ter, além da consciência sobre sua 

função educacional e social diante das futuras 

gerações, uma formação profissional específica. Obter 

clareza, do que o caráter pessoal da aprendizagem 

delega ao aluno, ter responsabilidade sobre a 

evolução do seu próprio entendimento e buscar pelo 

conhecimento amplo.  

medida em que formam não só habilidades, 

conforme relatório da UNESCO (1999, p. 51), 

 

Saber pensar e aprender é algo que deve ser 

valorizado pela educação formal como fonte de 

reflexão e de formação humana, não só de 

treinamento. A prática pedagógica  estará 

sempre nesse processo contínuo em busca da 

construção do saber, o que significa a 

constituição de uma conduta de vida profissional.  

 

        Tal conduta irá conduzir o processo educativo 

aos níveis da prática reflexiva e da ciência aplicada.  


