
Relatório do Grupo Temático (GT) Educação no Paradigma Emergente 

Diante dos desafios enfrentados pela educação contemporânea, especialmente nas últimas 

décadas, torna-se necessário construir políticas públicas que atendam às necessidades da 

população, com a educação voltada para o compromisso social. 

Compreende-se, neste aspecto, a educação como dimensão política, apontando o 

compromisso com o protagonismo dos professores no processo educacional e nas suas 

repercussões sociais. O grupo discutiu também a influência do mercado sobre a educação e as 

possíveis implicações negativas deste processo sobre em função do direcionamento 

profissional em uma perspectiva acrítica de desenvolvimento de estudantes e profissionais. 

Nessa perspectiva, há a necessidade de proporcionar a formação de um sujeito ativo capaz de 

transformar o mundo. 

Esta reflexão traz à luz da discussão a necessidade de uma educação holística e apoiada pela 

construção de uma rede de intercâmbio e de apoio entre os diferentes níveis e áreas de 

conhecimento, construindo um processo de avaliação das práticas educacionais visando 

propor e transformar os currículos das escolas. Propõe-se então a criação de uma rede 

dialógica de articulação dos diferentes segmentos da sociedade na construção de um pacto 

pelo direito social de todos e pela promoção da cidadania que envolva os espaços não-formais 

de educação em virtude do papel importante que desempenham na sociedade. 

Esta rede precisa se constituir em vários âmbitos, incentivando a participação efetiva dos 

atores envolvidos nas decisões das demandas emergentes na educação contemporânea e 

tendo como compromisso a abertura da escola à comunidade, incorporando os seus saberes, 

necessidades e potencialidades.  

Considerando a necessidade de continuidade desta discussão, propõe-se a utilização de um 

espaço colaborativo para prosseguir com as reflexões com base em uma perspectiva crítica, 

reflexiva e calcada em uma prática de transformação pedagógica que permeie os nossos locais 

de atuação profissional. 

Destaca-se ainda, a importância do suporte estrutural dos governos, principalmente dos 

órgãos diretamente ligados à educação, assim como a ampliação de programas que conectem 

as instituições acadêmicas com as práticas escolares, tais como o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), ampliando-o a um grupo maior de alunos. 

  

  


