
TÍTULO DA ATIVIDADE: Roda de Conversa: “Educação de Qualidade: sonhos, 

realidade e resistência” 

Descrição: O Grupo de Pesquisa “Formação de Professores, Políticas Públicas e Espaço 

Escolar” (GPFOPE) é ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e 

Doutorado) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho”, Campus Presidente Prudente (SP). Este Grupo, ao longo de sua 

existência no contexto educacional do oeste paulista, tem pautado sua atuação no 

compromisso com uma escola pública de qualidade para todos, tanto na docência quanto 

na pesquisa e extensão. A Roda de Conversa, que teve dois momentos – a palestra-

provocação e a discussão – foi realizada como atividade que marca os 20 anos do GPFOPE, 

os 30 anos do SINTRAPP e os 60 anos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP. 

Modalidade da atividade: Roda de Conversa 

Carga horária: 4 horas 

Equipe envolvida: A atividade foi promovida pelo GPFOPE e pelo Sindicato dos 

Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente (SINTRAPP), em uma 

parceria histórica que em tempos de exacerbado individualismo convoca a necessidade de 

ações solidárias. Esta parceria já dura oito anos e tem dado sustentação ao “Seminário 

Melhoria da Escola Pública”. O evento desde a sua criação já trouxe para debate os 

seguintes temas: “Questões para a melhoria da escola pública: o financiamento e o PNE II” 

(2012); “Escola X comunidade-um diálogo possível” (2013); “Papel do professor e 

condições de trabalho” (2014); “O papel da escola pública e os desafios das políticas 

educacionais” (2015); “Direito à educação e condições de trabalho dos professores: 

relações possíveis” (2016), “Trabalho Docente em Tempos Atuais: desafios e perspectivas” 

(2017); e “Trabalho Docente & Resistência: escola de qualidade” (2018). 

 A Roda de Conversa contou com a presença e palestra do Prof. Dr. José Luís 

Sanfelice (UNICAMP) que provocou as 155 pessoas presentes – alunos de graduação, 

alunos de pós-graduação, professores e gestores da escola básica, representantes do 

SINTRAPP, do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educaçãp, 

além dos integrantes do GPFOPE. 

 A palestra do Prof. Sanfelice partiu de uma análise histórica da escola pública 

brasileira, destacando o seu papel no atendimento da maioria da população brasileira, 

ressaltando aspectos da realidade existente no contexto atual da escola: as ameaças aos 

diretos conquistados, os retrocessos descabidos. Destacou a necessidade de criar formas 

de resistência por parte de todos os profissionais da educação e a comunidade escolar  no 



sentido de manter viva a utopia da escola pública de qualidade, laica, plural, gratuita, 

democrática para todos. 

 

 

 

 


