
  

 
 

TRABALHO DOCENTE, CONHECIMENTO ESCOLAR  E ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO 

Prof.ª Dr.ª Sandra Valéria Limonta Rosa - sandralimonta@gmail.com 

Segundo semestre de 2019 – segunda-feira, das 14h às 18h,  

Sala 237-A (Laboratório de Ensino de Ciências da Natureza) 

 
1. EMENTA 
Trabalho e relações entre  trabalho e educação. Determinações do trabalho docente na escola de pública de Educação 
Básica brasileira: formação; precarização das condições de trabalho; conhecimentos necessários à realização do 
trabalho educativo. Currículo e conhecimento escolar: análise crítica. Ensino para o desenvolvimento humano: a 
didática na formação e no trabalho dos professores; contribuições da teoria histórico-cultural e da teoria do ensino 
desenvolvimental para a educação escolar.   
 
2. OBJETIVOS 
- Compreender e analisar criticamente as relações e contradições entre formação, condições de trabalho e de ensino na 
escola pública de Educação Básica.  
- Analisar criticamente o problema do currículo e do conhecimento escolar. 
- Conhecer e analisar criticamente as contribuições da teoria histórico-cultural e da teoria do ensino desenvolvimental 
para para a educação escolar.   
 
3. DESENVOLVIMENTO: 
3.1. Metodologia de ensino e processo de avaliação: 
As atividades a serem realizadas no decorrer dos encontros objetivam conduzir o grupo à construção autônoma e crítica de 
conhecimentos sobre o trabalho docente, o conhecimento escolar, a didática e o ensino para o desenvolvimento. A complexidade 
das quatro temáticas centrais, aliada à necessária amplitude do material bibliográfico selecionado para esta disciplina, exige 
disposição para a leitura aprofundada e para a participação de qualidade na discussão sobre os temas propostos, buscando 
relacionar a autonomia individual de estudo à discussão coletiva em sala. A proposta de avaliação será apresentada e discutida 
no primeiro encontro.  
 
3.2. Conteúdos: 
Unidade  I  – Relações  en tr e  t raba lho  e  educação  – impl i ca ções  para  o  t raba lho  docen te .    
1. Trabalho e educação na sociedade capitalista. 
2. O trabalho docente: formas históricas, precarização e resistência. 
 
Unidade  II  – Formação  de  pro f e s sor e s ,  pre car ização  das  cond i çõe s  de  t raba lho  e  conhec imentos  ne c e s sár io s  ao  
ens ino .  
1. Formação de professores e precarização do trabalho docente. 
2. O conhecimento necessário à realização do trabalho educativo. 
 
Unidade  III  – Curr í cu lo  e  conhec imento  e s co lar  -  aná l i s e  c r í t i ca .  
 
Unidade  IV – A didát i ca  na formação e  no  t raba lho  dos  pro f e s sore s .  
1. A didática como teoria do ensino. 
2. Didática e ensino – formas históricas. 
 
Unidade  V –Teor ia  h i s tór i co - cu l tura l  e  t eor ia  do  ens ino  desenvo lv imenta l :  con tr ibu i ções  para a  educaçãoo  
e s co lar .  
1. Teoria histórico-cultural e educação escolar. 
2. Ensino Desenvolvimental: fundamentos epistemológicos, psicológicos e pedagógico-didáticos do sistema Elkonin-
Davidov.   
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