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EMENTA
Nosso objetivo, neste semestre, é dar continuidade à pesquisa “Desafios da Escola na
atualidade: Qual Escola para o século XXI?”, aprovada pelo CNPq, no âmbito do edital
Universal 2016, cujo relatório final foi entregue em novembro de 2020. Pretende-se dar
continuidade a essa pesquisa empírica, no Estado de São Paulo, sobre a questão das
concepções de escola para o século XXI, e seus desafios, aprofundando a análise dos dados
encontrados, além de ampliar a produção dos mesmos, estabelecendo como meta a realização
de grupos de discussão ou rodas de conversas com profissionais da educação do estado de
São Paulo (professores especialistas dos anos finais do ensino fundamental e gestores de
unidades escolares e do sistema), desenvolvendo, com eles temáticas que emergiram dos
dados anteriormente analisados, em cada um dos eixos da pesquisa anterior. Esta é, portanto,
não apenas uma ampliação da pesquisa já realizada, mas uma nova pesquisa, em função
mesmo das transformações do contexto educacional, em decorrência da pandemia da
COVID-19, no ano de 2020, e suas consequências sociais, econômicas e psicológicas, que
suspendeu o funcionamento das escolas e criou uma nova realidade para o exercício da
profissão docente, em seu sentido lato. Esta nova/renovada pesquisa tem, inicialmente, os
seguintes objetivos, a serem desenvolvidos ao longo do ano: a) Definir objetivos específicos
quanto à realização das novas ações de produção de dados, em função das conclusões parciais
atingidas pela pesquisa anterior, nos diferentes eixos; realizar a atualização do levantamento
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bibliográfico em relação a esses eixos, assim como da documentação atual - científica,
oficial, oficiosa e midiática -, em relação à situação da escola, no Estado de São Paulo, nos
mesmos eixos; b) realizar grupos de discussão, em relação a cada um dos eixos, com
professores dos anos finais do ensino fundamental e gestores de unidades escolares e do
sistema; c) realizar a análise dos dados produzidos nesses encontros. Far-se-á necessária uma
nova caracterização do contexto educacional do Estado de São Paulo, em uma visão
socioeducativa, a partir da nova realidade, com referenciais teóricos de autores do campo da
Educação, com aportes da psicologia, da sociologia e da educação. Dar-se-á ainda a
preparação de artigos e outros produtos para socialização dos resultados da pesquisa anterior.
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