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 O FORME tem projeto de pesquisa nas duas linhas de pesquisa do 
curso:  
_______________________________________________________________ 
1. Linha de pesquisa – Formação de professores, currículo e práticas inovadoras:  
 
1.1 Projeto de pesquisa guarda-chuva: “Propostas curriculares inovadoras: Políticas, 
Discursos e Práticas” com dois subprojetos  

 
A proposta desse projeto parte do pressuposto de que as pesquisas sobre os currículos 
escolares, em contextos de mudança, apresentam intensa potencialidade investigativa 
(MOREIRA, 2010; PACHECO, 2006). Começa a emergir a compreensão de que as intervenções 
que tornam possível a tão propalada mudança educacional envolve a busca de novas 
abordagens curriculares que rompam com o paradigma curricular tradicional. Diante desse 
contexto, objetiva-se levantar experiências concretas com características de inovação 
curricular e aprofundar a compreensão dos fundamentos teórico-práticos que as embasam. 
Tornam-se, então, questões gerais de pesquisa neste projeto: Como as inovações educativas 
são colocadas em prática nas escolas? Como construir e implementar propostas curriculares 
inovadoras? Quais paradigmas as embasam? Quais os indicadores de renovação presentes 
nas propostas? Quais os significados e as lógicas que têm caracterizado as inovações 
curriculares? Como são interpretadas pelos que participam dela? Quais as contribuições que 
trazem para o campo da teoria e das práticas curriculares? Como entender as atuais lutas por 
representação e a constituição de hegemonias nas políticas de currículo? As pesquisas em 
andamento vinculadas a este projeto guarda-chuva do Grupo de Pesquisa Formação de 
Educadores – FORME (seja de graduandos, mestrandos, iniciação científica ou outras 
pesquisas em interface com a extensão) focalizam propostas curriculares alternativas 
especialmente na educação básica, sem contudo, excluir a educação superior; a formação de 
professores para inovação curricular; impactos da inovação curricular na qualidade de vida 
dos professores; programas e políticas curriculares; construção e implementação de 
propostas curriculares inovadoras; as mudanças de atuação e de papeis que os atores 
envolvidos (professores, alunos, famílias) devem desenvolver para colocar em prática a 
inovação, gestão para propostas curriculares inovadoras, dentre outros. Acerca do 



delineamento metodológico para esse estudo privilegia-se a abordagem qualitativa na 
modalidade de estudo de caso e pesquisa-ação, utilizando-se de instrumentos como análise 
documental, entrevistas e observação.  
Subprojetos em andamento:  
a) Proposta curricular Adventista:  
Qual Tendência Pedagógica? A educação não é neutra, traz embutida uma visão de homem, 
de educação e de sociedade. Nessa direção, pode se dizer que diferentes projetos educativos 
se orientam por diferentes finalidades e pressupostos teórico-metodológicos e filosóficos. 
Libâneo (2008) apresenta as tendências pedagógicas que tem se firmado no contexto 
educacional organizando-as em dois grandes grupos. A Pedagogia liberal que se desdobra nas 
tendências pedagógicas tradicional, renovada progressivista, renovada não-diretiva e 
tecnicista e a Pedagogia progressista representada pelas tendências libertadora, libertária e 
crítico-social dos conteúdos. Cada uma dessas tendências se sustenta por pressupostos 
distintos sobre o papel da escola, aprendizagem, relação professor-aluno, métodos de ensino 
e etc. Face a essas considerações, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo construir 
um quadro de referência que permita aprofundar a reflexão e produzir conhecimento sobre 
a tendência pedagógica educacional Adventista. O sistema educacional adventista completa 
mais de cem anos de educação e está presente em vários países, trazendo desde a sua origem 
uma filosofia clara de educação. Dessa forma indaga-se quais tendências pedagógicas 
orientam essa linha educacional? Podemos localizá-la no quadro das correntes propostas? As 
questões que orientam a pesquisa surgiram na interação e no diálogo entre docentes e 
discentes do Mestrado Profissional em Educação do UNASP, no componente curricular 
“Práticas Interativas”. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica apoiada em autores 
como White (2008 a; 2008b; 2008c); Knight (2015,2010); Menslin (2015); Timm (2004); 
cadawallader (2006).  

 
b) EJA interventiva: de Projeto Inclusivo à Indução de Políticas Curriculares.  
O subprojeto de pesquisa tem como objetivo principal apresentar e analisar na perspectiva 
da inclusão o projeto para Educação de Jovens e Adultos – EJA Interventiva, implantado no 
Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina no Distrito Federal, para o atendimento de 
estudantes com Deficiência Intelectual (DI) e Autista que induziu à criação de políticas 
curriculares na Secretaria de Estado de Educação do DF. A pesquisa de abordagem qualitativa 
tem como metodologia o Estudo de Caso. Os instrumentos de pesquisa são constituídos de 
observação, análise documental e entrevistas com estudantes, pais e profissionais envolvidos 
diretamente com a EJA Interventiva. A análise dos dados se dará conforme proposto por 
Lüdke e André (2013). 
 
1.2 Projeto de extensão “Unicidade ensino, pesquisa e extensão como princípio educativo: 
parceria universidade e escola no enfrentamento dos desafios educacionais”. 
 
Pesquisas como as de (GATTI, 2010; DINIZ-PEREIRA, 2010) dentre outras, vêm apontando que 
os programas de formação de professores têm mantido uma concepção tradicional que não 
atende muitos dos aspectos considerados como relevantes na atualidade para a formação 
desses profissionais, tais como: a reprodução de conteúdos trabalhados de modo 
fragmentado e descontextualizados dos contextos profissionais e dos problemas da escola 
básica; escassa integração com os contextos sociais com potencialidade para sensibilizar os 
futuros docentes sobre a importância de conhecer a vida dos estudantes incluindo o 
conhecimento das suas comunidades; incipiente relação teoria prática; falta de articulação 
entre componentes curriculares de conteúdo e pedagógicos e escassas oportunidades de 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O presente projeto se origina em um 
componente curricular que tem como finalidade promover a integração entre os 
componentes curriculares denominado Projeto Integrador e se estende para um projeto mais 



amplo que visa integrar ensino, pesquisa e extensão na busca de um processo formativo que 
associe a formação acadêmica aos desafios reais enfrentados pela educação brasileira, 
desenvolvendo uma postura propositiva e transformadora. A partir de uma pesquisa sobre 
aspectos pedagógicos, físicos e formação dos profissionais de escolas públicas do entorno da 
instituição executora desse projeto, levantam-se situações geradoras para a elaboração de 
projetos de intervenção no enfrentamento das dificuldades em que alunos da graduação e 
pós-graduação, apoiados por seus professores desenvolvem ações extensionistas em parceria 
com a equipe pedagógica e professores das escolas de Educação Básica. Objetivos do projeto: 
Estabelecer relações de parceria no enfrentamento das situações educacionais na região; 
Promover a integração ensino, pesquisa e extensão; Promover abordagem interdisciplinar do 
conhecimento; Promover relação teoria-prática; Cumprir a missão social colocada para as IES 
e a missão de serviço do UNASP. 

 

2. Linha de pesquisa – Formação de gestores, processos educativos e avaliação: 
 
2.1 Projeto de pesquisa: “A formação do Gestor Escolar e os desafios da atuação 
profissional”. 
 
Os desafios enfrentados pela educação brasileira têm despertado o olhar para a formação de 
professores, com intensificação de pesquisas e publicações nessa área, no entanto, observa-
se um silenciamento sobre a formação dos gestores, atores igualmente importantes no 
enfrentamento das demandas educacionais. A presente pesquisa assume como tema-
problema a formação do gestor da educação básica e estabelece como objetivo analisar a 
formação dos gestores e identificar as principais necessidades formativas para o 
enfrentamento dos desafios na condução da gestão escolar. A pesquisa empregará uma 
abordagem de cunho qualiquantitativo e um estudo exploratório, descritivo. A investigação 
tem como população os 80 gestores (as) das unidades escolares de uma rede de escolas 
particulares do estado de São Paulo. Como instrumento de pesquisa será utilizado um 
questionário semiestruturado elaborado com auxílio da plataforma Survio. A análise dos 
dados se dará mediante um processo estatístico descritivo.  

 
2.2 Projeto de pesquisa “Unicidade e ensino, pesquisa e extensão como princípio educativo: 
mapeamento das escolas do entorno do UNASP”. 
 
Estudos mostram que um dos principais problemas dos programas que formam os 
profissionais da educação está na distância entre a formação oferecida na universidade e a 
realidade aonde se dá o exercício da profissão. Ciente da importância de promover um maior 
contato dos alunos em formação com as escolas da Educação Básica, o presente projeto de 
pesquisa tem como objetivo realizar um mapeamento das escolas públicas do entorno do 
UNASP, considerando os aspectos pedagógicos, físicos e dos profissionais da educação. Trata-
se de uma pesquisa de abordagem mista. O instrumento de pesquisa será constituído de um 
questionário semiestruturado com questões relativas à estrutura física, prática pedagógica, 
perfil, formação e atuação dos profissionais da educação. 
 

 


