GRUPOS TEMÁTICOS DO CBCS 2019
No CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE (CBCS 2019), as apresentações e
discussões dos trabalhos de pesquisa ocorrerão em sessões coordenadas, denominadas Grupo
Temático (GT), no dia 5 de outubro de 2019, das 14h às 18g, nas salas do Anexo II do Centro
Universitário Santo Agostinho.
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A Compreensão dos desafios e perspectivas para o ensino, formação e prática docente
alinhados com o paradigma educacional que pressupõe a construção de saberes de
forma plural à luz da pedagogia ativa, na qual os sujeitos constroem coletivamente os
saberes de forma interdisciplinar, constitui uma temática relevante na sociedade
contemporânea. Dessa forma, nesse Grupo Temático (GT) propõe-se discutir estudos
de caso, pesquisas teóricas e de campo, que desenvolvam e/ou apresentem
investigações na temática: ensino, formação e prática docente que considere a reflexão
e ação docentes; oportunizem ao discente ser protagonista da sua aprendizagem,
vivenciando situações práticas, reflexivas, analíticas e proativas para aquisição de uma
aprendizagem significativa de saberes. Para tanto, nas discussões propostas, é
imprescindível que se alinhem aos fundamentos teóricos de autores tais como: Behrens
(2005), Farias et all (2014); Freire (1998), García (1999), Masetto (2003), Shön (2000),
Tardif (2014), Veiga; D’Avila (2008), Veiga (2004/2012), Zeichner (1993), Oliveira (2013)
dentre outros, os quais apresentam contribuições para aprofundamento da temática.
Espera-se que as discussões possibilitem (re)significar questões educacionais que
contribuam para a transformação da realidade, considerando-se, o fato de que em um
contexto de crescente avanço do conhecimento e das tecnologias digitais, a comunidade
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acadêmica não pode omitir-se da busca de competências para saber lidar, de forma
crítica e reflexiva, com essas complexidades socioculturais e pedagógicas. Por fim, este
GT constitui um espaço de reflexões para a compreensão acerca da interface entre o
ensino, a formação e a prática docente eficiente e eficaz, com foco no ser professor.
Palavras-Chave: Ensino. Formação Docente. Prática Docente.
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