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RESUMO

Quem forma o formador? Experiências formativas dos docentes das Licenciaturas

As lembranças de momentos importantes na vida do sujeito, as relações estabelecidas com os pares, os lugares transitados, as experiências vividas e os diversos

questionamentos que o sujeito se impõe – ou lhe são impostos – durante a vida para a formação docente são esses os objetos dessa pesquisa que busca esmiuçar e dar

relevância às experiências formativas dos professores das Licenciaturas da Unidade Divinópolis/UEMG.

Busca-se proporcionar aos professores formadores um momento em que possam discorrer livremente sobre suas vivências formativas, bem como os diferentes momentos que

vivenciaram sendo formadores de professores. Entende-se que através dessas escutas atentas seja possível compreender alguns saberes que são construídos pelos formadores

não apenas quando estão nessa posição, mas também quando a assumem no mundo.

Na primeira etapa metodológica, os licenciandos – que já estão em processo de conclusão do curso – foram convidados a responder um questionário simples. Assim elencou-se

para os cursos de Licenciatura aquele professor que, para os licenciandos, mais se envolve com a questão da formação docente. Até o presente momento esta etapa foi

concluída, resultando no processamento dos dados, que serão apresentados na semana de estudos acadêmicos da UEMG.

Numa segunda fase propõe-se elaborar entrevistas narrativas para que esses formadores possam compartilhar suas vivências. Dessa segunda fase decorrerão dados que

resultarão em duas etapas. A primeira, de caráter de pesquisa, visa apresentar através de artigos e apresentações os saberes dos formadores e as experiências formativas

enlevadas por eles. A segunda, visando publicitar os

resultados e também relevar os sujeitos, através de exposição de vídeo as entrevistas narrativas com os formadores. Almeja-se, nesse caso, sensibilizar a comunidade

acadêmica sobre a ideia de formação que para as Licenciaturas são tão caras.
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