
 

 

 

                                                                

 
 

EDUCAÇÃO FORMAL E SEU IMPACTO NA CONSTRUÇÃO DOS 

RESUMO  

Não é de hoje que os métodos de ensino e aprendizagem são alvos de discussões para a 
busca de aperfeiçoamento. Segundo o MEC, a
sistemas de ensino tradicionais; a
aprendizagem que acontecem fora dos sistemas de ensino; enquanto a
a incidental são aquelas que ocorrem ao longo da vida
discutir os aspectos referentes a educação de mei
plataforma e servidores da educação sobre como as metodologias de ensino vem se 
globalizando e com isso encontrando intempéries de amplo espectro em seu caminho. A 
educação e seu método de sistema tem como respaldação 
pessoas sem diferenciação. O estudo de um contemporâneo conceito é um momento de 
desenvolvimento cognitivo longo, sem estimativa certa desta longitude, cuja construção 
apenas começa no evento em que ele é regido. Para Gahnem (2008
sistemas educacionais buscam contribuir para a integração cultural e consolidação nacional, 
no sentido de gerir uma educação de qualidade e construção da cidadania. No entanto, 
segundo o autor, a educação formal em suas limitações, poi
trabalho educacional preso a um espaço e tempo e, preocupa
consegue responder aos conflitos dentro do espaço escolar. 
inúmeros benefícios para o desenvolvimento nacional em amplo 
sistema repara o estudante, o educando para atuar efetivamente junto á
tanto oferece o conhecimento cientifico. No entanto, há problemas nessas diversas 
maneiras de metodologia, como falta do devido reconhecime
outros fatores. É possível perceber que a forma de regência muda o homem e todo seu 
aspecto. O docente tem por obrigação educacional e pedagógica estudar as mudanças 
individuais de cada aluno, e ver se o mesmo se encaixa nos pa
educação formal. 
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Não é de hoje que os métodos de ensino e aprendizagem são alvos de discussões para a 
Segundo o MEC, a educação formal é aquela que ocorre nos 

sistemas de ensino tradicionais; a não formal corresponde às iniciativas organizadas de 
aprendizagem que acontecem fora dos sistemas de ensino; enquanto a

são aquelas que ocorrem ao longo da vida. O objetivo deste apresentado é 
discutir os aspectos referentes a educação de meio formal afim de conscientizar toda a 
plataforma e servidores da educação sobre como as metodologias de ensino vem se 
globalizando e com isso encontrando intempéries de amplo espectro em seu caminho. A 
educação e seu método de sistema tem como respaldação básica atender a todas as 
pessoas sem diferenciação. O estudo de um contemporâneo conceito é um momento de 
desenvolvimento cognitivo longo, sem estimativa certa desta longitude, cuja construção 
apenas começa no evento em que ele é regido. Para Gahnem (2008), o Brasil com seus 
sistemas educacionais buscam contribuir para a integração cultural e consolidação nacional, 
no sentido de gerir uma educação de qualidade e construção da cidadania. No entanto, 
segundo o autor, a educação formal em suas limitações, pois enquanto a escola tem um 
trabalho educacional preso a um espaço e tempo e, preocupa-se com conteúdos, não 
consegue responder aos conflitos dentro do espaço escolar. A educação formal apresenta 
inúmeros benefícios para o desenvolvimento nacional em amplo espectro, haja visto que, tal 

repara o estudante, o educando para atuar efetivamente junto á
tanto oferece o conhecimento cientifico. No entanto, há problemas nessas diversas 
maneiras de metodologia, como falta do devido reconhecimento, o que acarreta diversos 

É possível perceber que a forma de regência muda o homem e todo seu 
aspecto. O docente tem por obrigação educacional e pedagógica estudar as mudanças 
individuais de cada aluno, e ver se o mesmo se encaixa nos parâmetros do método da 

(1) Educação, (2) Formal e (3) Ensino 
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