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PROBLEMATIZAÇÃO:
Qual a constituição do campo da formação e como se insere neste a perspectiva de
desenvolvimento profissional docente?

OBJETIVO:
Problematizar o campo da formação e desenvolvimento profissional de professores, a
fim de aprofundar a compreensão acerca de seus contornos.

JUSTIFICATIVA:
Considerando os estudos desenvolvidos pela linha de pesquisa formação, saberes e
desenvolvimento profissional sobre a formação inicial e continuada nos seus diferentes
níveis e espaços educativos, tendo como referência as relações sócio-políticas e
culturais na constituição da docência, acreditamos imprescindível aprofundar as
discussões sobre este campo, uma vez que seus contornos ainda não estão claramente
definidos. Para tanto propomos o minicurso intitulado formação e desenvolvimento
profissional docente, o qual tem como objetivos a compreensão de como se dá o
processo de formação de professor e do desenvolvimento profissional para a docência,
envolvendo o mapeamento de possíveis concepções espontâneas e científicas, a partir da
análise crítica de casos concretos. Além de apresentar os achados de pesquisa nos
últimos cinco anos considerando as reuniões anuais da ANPED, a partir de busca por
descritores. Esta proposta se justifica por envolver discussões sobre a formação do
professor a partir do enfoque de Ferry (2004) e suas implicações no desenvolvimento
profissional docente, bem como os estudos atuais de Anastasiou (2003), Mizukami e
Reali (2002), Zabalza (2004), Marcelo Garcia (2000, 2013) Marcelo Garcia e Vaillant
(2012), Gatti e Kaschinovisk (2005), Imbernón (2006, 2009, 2010) Gautier et. all.
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(1998), Tardif (2002), Tardif e Lessard (2005). Os conteúdos referem-se às concepções
de formação e desenvolvimento profissional docente.

METODOLOGIA / AVALIAÇÃO
A metodologia a ser desenvolvida partirá de discussões dialogadas sobre os temas
enfocados e análise de casos a ser narrado pelos participantes. Os recursos didáticos
englobam lâminas para data show ou retroprojetor, textos e o uso das narrativas
construídas pelos participantes. A avaliação será realizada através da análise crítica de
situações de aprendizagem, a partir dos casos levantados, por meio de experiências
pessoais ou de instituições de ensino superior como fechamento do trabalho

CRONOGRAMA DO MINICURSO
1º DIA

TECENDO FIOS TEÓRICO-PRÁTICOS SOBRE FORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA

1- Abordagens teóricas sobre o tema
2- O professor e o estudante como sujeitos aprendentes e ensinantes.
3- Espaços/dispositivos de formação

2º Dia

MAPEANDO

POSSÍVEIS

CONCEPÇÕES

SOBRE

FORMAÇÃO

DE

PROFESSORES

1-Levantamento de casos, envolvendo a situação do professor em processo de
formação.
2- Análise crítica da formação, a partir dos casos levantados.
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