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RESUMO

O presente trabalho apresenta os debates do projeto de extensão “PRÁTICA REFLEXIVA e a formação docente no Brasil”, que objetiva contribuir para a formação docente, inicial

e continuada, de licenciandos e professores da UEMG, e dos subprojetos PIBID UEMG, através de grupo de estudos e de um ciclo de palestras. O projeto tem, dessa forma, os

seguintes específicos: realizar levantamento bibliográfico que apresentam a prática reflexiva; identificar as leis que regem a formação docente no Brasil; discutir no grupo de

estudos as questões sobre a prática reflexiva e suas influências na formação de professores, especificamente, no Brasil; desenvolver processo de formação continuada junto aos

professores dos subprojetos do PIBID UEMG, coordenadores e supervisores; organizar o ciclo de palestras; executar o ciclo de palestras. O local de realização das ações do

projeto são os espaços da Faculdade de Educação, Campus Belo Horizonte, da Universidade do Estado de Minas Gerais para o grupo de estudos e o auditório para a realização

das palestras. A metodologia visa discutir a prática reflexiva e a formação docente no Brasil através de estudos sobre a prática reflexiva e a formação docente no Brasil e da

organização de um ciclo de palestras. Assim, partimos do pressuposto que espaços compartilhados entre sujeitos, professores e alunos, promovem aprendizagem e

desenvolvimento profissional dos professores, tanto para os que estão em sua formação inicial – licenciandos, como também, de forma continuada, para os demais professores,

seja da educação básica, seja do ensino superior.  Em relação aos estudos sobre a prática reflexiva e a formação docente no Brasil, realizamos grupos de estudos, articulando

com o projeto de pesquisa acima mencionado. O ciclo de palestras consiste em 06 (seis) palestras com convidados externos a UEMG, como com os professores participantes

deste projeto de extensão: “Formação de professores”: professora a ser convidada Lucíola Licínio de Castro Paixão dos Santos (UFMG); “Currículo e formação docente”:

professor José Cosme Drumond; “Os desafios da formação docente”: professor a ser convidado André Márcio Picanço Favacho (UFMG); “Prática reflexiva: concepções e

influências na formação docente no Brasil”: professora Ana Paula Andrade; “Formação inicial, formação continuada e desenvolvimento profissional de professores”: professora

Andréa Silva Gino; “O paradigma do professor reflexivo na formação de professores”: professora a ser convidada Renata Nunes Vasconcelos. A comunidade interna e externa

participa do ciclo de palestras assistindo e debatendo com os palestrantes. O referencial teórico se dá através do estudo dos seguintes autores Pérez Gómez (2000), Perrenoud

(2001), Giroux (1987, 1997), Oliveira et al (2005), Freire (1996), Schön (1992, 2000), Pimenta e Ghedin (2006), que discutem a temática. Como considerações parciais,

nomeamos as categorias para análise: “prática reflexiva”, “relação entre teoria e prática”, “condição de trabalho do professor”, “governo do professor”. O projeto de extensão

vislumbra debates da formação docente dialogando com a concepção prática reflexiva que tem permeado a formação de professores, em especial, a do Brasil desde os anos

1980. A avaliação das ações do projeto de extensão tem permitido perceber como a interação entre ensino, extensão e pesquisa, em especial, a pesquisa “PRÁTICA

REFLEXIVA: regularidades discursivas sobre a formação docente no Brasil”, contribui de forma especial para a formação do futuro professor e do atual professor de forma

continuada. As palestras proferidas constituirão em um livro como resultado das ações do projeto. 
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