
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS HUMANAS ( PÔSTER )

NOME: PAULA CRISTINA BRAGA DE ASSIS RIBEIRO

TÍTULO: REFLETIR PARA ENTENDER MODOS DE SER PROFESSOR

AUTORES: ANA PAULA ANDRADE, PAULA CRISTINA BRAGA DE ASSIS RIBEIRO, PAULA CRISTINA BRAGA DE ASSIS RIBEIRO, ANA PAULA ANDRADE

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE:  REFLEXIVIDADE, FORMAÇÃO DOCENTE, CONDIÇÃO DOCENTE.

RESUMO

O trabalho que apresentamos faz parte do projeto de extensão “Prática reflexiva e a formação docente no Brasil”, que objetiva entender que professor se quer formar hoje no

Brasil. A metodologia do projeto se dá através de grupo de estudos e de um ciclo de palestras, que acontece no auditório da Faculdade de Educação, Campus Belo Horizonte, da

Universidade do Estado de Minas Gerais (FaE/ CBH/ UEMG), aberto a toda comunidade de estudantes e professores da UEMG, como também de todos que participam do PIBID

UEMG.  A primeira palestra foi da professora Lucíola Lucínio de Castro Paixão, que considera que “o professor deve ensinar usando o centro de interesse dos seus alunos”. A

segunda, intitulada “Currículo e formação docente”, foi proferida pelo professor José Cosme Drumond, que relaciona o modo de ser docente que pretende formar com a

preparação do currículo. Nossos referenciais teóricos são estudos sobre os seguintes autores: Nóvoa (2016), Libâneo (2002) e Sacristán (2002). Como resultados parciais,

analisamos os dizeres dos autores dentro das seguintes categorias de análise: “professor reflexivo crítico” e “reflexão sobre a prática”.  Este projeto dialoga com o projeto de

pesquisa “Prática reflexiva: regularidades discursivas sobre a formação docente no Brasil” e com o programa de ensino PIBID, o que permite a perspectiva interdisciplinar. Tendo

como impacto na minha formação, a aprendizagem a partir de experiências dos palestrantes e dos autores com conhecimentos, que nos levam a questionar a melhor forma de

ser docente com criticidade. Com as palestras é possível um debate, que possibilita uma relação dialógica entre a universidade e o público alvo. Este projeto contribui, assim,

para repensarmos as políticas públicas, levando ao conhecimento dos alunos e docentes uma reflexão do ser docente no Brasil hoje. Como produto final, será realizada a

produção de um livro sobre as reflexões e aprendizagens acerca do tema.
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