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EMENTA 

 

 Objetivos 

 

O objetivo geral desta disciplina projeto é dar seguimento conjuntamente com os 

participantes da pesquisa, pesquisadores (mestrandos e doutorandos) e profissionais da 

escola, aos estudos e implementação de um projeto de pesquisa colaborativo crítico e 

formativo, denominado por nós de Pesquisa-Trans- Formação. Os objetivos gerais da 

disciplina projeto se mantém, ou seja, produzir conhecimento científico em um processo de 

transformação mútua, sendo os envolvidos: profissionais da escola e pesquisadores, assim 

como da realidade educacional.  Deste modo, nossa proposta é de intervirmos na realidade 

para conhecê-la e transformá-la, produzindo conhecimento científico com claro 

compromisso social.  

Neste semestre – 1ª de 2021- desenvolveremos atividades que se iniciaram no  semestre 

passado, assim como realizaremos outras, ou seja: daremos continuidade ao grupo de 

discussão já iniciado on line com educadores ( professores e gestores) de 8 escolas de 

São Paulo e Nazaré Paulista. Tal atividade já está gerando uma grande quantidade de 

dados para serem analisados, assim iniciaremos as análises dos conteúdos aí 

produzidos, sendo esta outra atividade a ser desenvolvida pelo grupo classe. Outra 

atividade essencial para dar suporte as anteriores é a discussão teórica e metodológica, 

inclusive para melhor delinear a proposta de Pesquisa- Trans- Formação. 

Isto posto, as atividades de pesquisa a serem realizadas neste semestre serão: 
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 Discussões teórico-metodológicas. Realização de discussões teóricas e 

metodológicas que fundamentem a modalidade de pesquisa escolhida,  Pesquisa-

Transformação com base na Psicologia Sócio-Histórica 

 A Pesquisa.  

 Retomada da discussão sobre o campo em que o trabalho está sendo 

realizado – escolas pública do Estado de São Paulo.  

  Análise e interpretação das informações já produzidas e das que virão a ser 

neste semestre. 

  

 Atividades gerais e metas: 

-Apresentar o andamento da pesquisa de cada subgrupo. 

-Retomar e finalizar as análises em cada sub grupo com a finalidade de publicação 

-Preparar a discussão dos textos propostos no curso para fortalecimento da teoria 

necessária para as análises. 

-Preparar as discussões com professores convidados. 

-Iniciar um relatório e arquivo sobre a pesquisa do Gads. 

-Organizar a nossa participação nos congressos que ocorrerão este ano. 

-  
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