Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 22/11/17
A reunião do Fórum das Licenciaturas, atendendo ao cronograma previamente elaborado e publicado no site
da PREG, foi realizada no dia 22 de novembro de 2017, às 15h no auditório da Pró-Reitoria de Atividades de
Extensão - PRAE. O Fórum das Licenciaturas é um espaço de debate de temas contemporâneos relacionados
à política educacional. Constitui-se ainda como espaço de produção de conhecimento e de formação
continuada. Busca se articular com os atores sociais atuantes na educação no extramuro da Universidade
promovendo a organicidade entre instância formadora e campo de atuação profissional. Nessa perspectiva o
Fórum contou com a participação da professora Analice Rocha de Araújo, docente da Escola Cândido Duarte
que socializou sua experiência de ensino de História no ensino médio, através do projeto de ensino intitulado
“Adote uma Memória”. Segundo a professora esse projeto ao resgatar a memória de vítimas de contextos
políticos de exceção, como a ditadura militar, não só estuda a biografia da memória do personagem histórico
escolhido, como problematiza questões ligadas aos direitos humanos, ao processo democrático, desigualdade
social, entre outros conteúdos. Em prosseguimento à pauta do Fórum foi proferida pelo Prof. Isaac de Luna
Ribeiro, a palestra intitulada “O Bullying e outras formas de violência vivenciadas na escola: demandas e
desafios (im)postos aos profissionais da educação”. O professor iniciou com uma excelente análise
sociológica da construção do processo civilizatório do ocidente para chegar na questão da violência na
contemporaneidade, que entre suas inúmeras faces apresenta-se na forma do Bullying. Como o professor
Isaac é também advogado criminalista fez uma incursão pela escala classificatória de crime que categoriza as
diversas formas de violência e, as possíveis sanções penais que podem ser imputadas aos que praticam atos
violentos contra outrem, inclusive pelas redes sociais e outras tecnologias. Ao explicar as sanções passou a
discorrer sobre as consequências nefastas para as vítimas de violência em suas diversas dimensões: física,
emocional, psíquica, etc.
Ambas exposições suscitaram muitas questões e o debate se mostrou interessante, convidativo e bastante
produtivo.
Alguns registros fotográficos desse Fórum:

