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EMENTA
A literatura sobre formação de professores sofreu significativa expansão nas últimas décadas, e o
desenvolvimento das investigações tem contribuído tanto para a valorização epistemológica da
experiência, como para a idéia de que é no contexto de trabalho que os professores aprendem a sua
profissão. Os processos formativos, portanto, necessitam, para ter eficácia, levarem em conta a
trajetória pessoal de cada formando, pois é esta que lhe dá elementos para sua atuação. Por outro
lado, as práticas profissionais estão estreitamente relacionadas com os diferentes contextos de
atuação. Canário (2008) argumenta que tais práticas devem ser compreendidas em termos de um
“jogo coletivo” no qual cada ator do processo interfere, querendo ou não, no espaço do outro.
Julgamos necessário que esse “jogo coletivo” seja compreeendido em sua gênese e transformações
e que um adequado referente para sua compreensão é a psicogenética walloniana que postula a
integração em dois sentidos: integração organismo – meio e integração entre os conjuntos
funcionais afetivo, cognitivo, motor e pessoa. Entendemos que a aproximação de teorias clássicas,
como a de Wallon, aliada a teorias contemporâneas de teóricos de formação de professores
oferecerá subsídios importantes para a elaboração de propostas formativas.
O projeto, em fase de execução, prevê como sujeitos gestores, coordenadores pedagógicos,
orientadores educacionais e professores e como técnicas principais questionários e entrevistas.
Neste semestre, o foco principal será nas entrevistas.
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