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Resumo

A formação docente para este início de século exige muito mais que a formação acadêmica e o preparo teórico-prático
que a dimânica desses tempos de tecnologias, comunicação e informação têm cobrado. Seguindo esta premissa, o
presente Minicurso pretende propiciar reflexões que possibilitem a socialização de experiências docentes/discentes e o
desenvolvimento de habilidades estratégicas cooperativas que estimulem o ensino e a aprendizagem docente/discente
no processo educacional e o repeito por si e pelo outro; repensar a sociedade e o papel social docente/discente frente
às necessidades desse tempo, bem como os preceitos legais que regem/normatizam as relações de solidariedade,
respeito à diferença e à diversidade de gênero, religiosa, socioeconômica e outras advindas do contexto social em que
estão inseridos: escola, comunidade e seus agentes; e, reconhecer a importância das variantes linguísticas e dos
universos sociais dos personagens envolvidos com a educação formal como meio de afirmação da identidade cultural
desses sujeitos. O método de ensino proposto é o expositivo ou dedutivo pensado e difundido por David Ausubel, a
partir da década de 60 do século passado e consiste, essencialmente, na exposição oral do docente, mas também dos
discentes envolvidos numa determinada reflexão. Nesse sentido, embora o professor continue sendo o centro do
processo, portanto, o controlador do processo de ensinagem e aprendência discente, as intervenções desses, aliadas as
exposições do docente resultam na efetivação do novo conhecimento, saber ou informação, ora compartilhada, por
meio do feedback. As discussõess serão sustentadas pelas concepções teórico-práticas sobre os desafios do trabalho e
da formação docentes em António Nóvoa (1991, 2009), Francisco Imbernón (2010), José Pacheco (2012, 2019), bem
como ancorados nos pensamentos da linguagem e das estratégias de leitura, interpretação e (re)construção dos
sentidos e dos (con)textos com base na sequência básica e expandida em Rildo Cosson (2012, 2014) e na sequência
didática de Joaquim Dolz, Michele Noverraz e Bernard Schneuwly, (2004), Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz (1999);
e, por fim, sobre as questões da identidade e dogênero, da diversidade, da (inter)culturalidade, das políticas públicas
aplicadas à educação e à cultura e da garantia dos direitos humanos no curriculo escolar buscaremos apoio nas ideias
de Vera M. Candau (2002, 2008, 2009, 2011), Vanilda Alves da Silva e Flavinês Rebolo (2017), Margarete Terezinha de
Andrade Costa (2018), Tomaz Tadeu da Silva (2005) e Tomaz Tadeu da Silva, Stuart Hall e Woordward (2014). O
resultado dessa reflexão é a constituição de um educador/discente mais consciente e (co)resspensável com a
transformação local por meio do seu empoderamento e mobilização pessoal e coletiva, de maneira que a escola se
torne, a cada novo momento, um espaço democrático, participativo, solidário e de possibilidades para a evolução
daqueles que a ela recorre como alternativa de melhorias, seja enquanto pessoa humana e/ou preparo para sua
formação profissional.

EIXO I - Formação de professores, trabalho docente e práticas pedagógicas na educação

 

Palavras-chave

Formação docente. Prática de ensino. Diversidade, identidade e gênero.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.eventos.unir.br/index.php/index/index/index/index
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/about
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/login
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/user/account
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/search
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/index/schedConfs/archive
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/announcement
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/about/submissions#onlineSubmissions
https://forms.gle/DJC2xkb95pKkqBQ66
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/about/organizingTeam
http://www.mepe.unir.br/
http://www.ded.unir.br/
http://www.colee.unir.br/homepage
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.mepe.unir.br/uploads/91341742/arquivos/1_Programa__o_Colee_e_Semana_de_Pedagogia___FINAL_esta_23_11_2019_1791355063.pdf
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/schedConf/presentations
http://www.mepe.unir.br/noticia/exibir/9660
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/index
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/index
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/schedConf/presentations
http://www.eventos.unir.br/index.php/colee/COLEE/paper/view/3237/0

