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1. EMENTA
Trabalho, educação e trabalho docente. Formação de professores e trabalho docente para a/na escola pública de
Educação Básica. A didática na formação e no trabalho dos professores. Em busca da dialética ensino-aprendizagem
na didática: contribuições da teoria histórico-cultural e da teoria do ensino desenvolvimental (sistema ElkoninDavidov) para o trabalho docente.
2. OBJETIVOS
- Discutir a as relações entre trabalho, educação, formação de professores e trabalho docente como processos
historicamente constituídos que constituem uma totalidade.
- Compreender e analisar as especificidades do par dialético ensino-aprendizagem como objeto da didática, conhecer
e analisar criticamente as contribuições da teoria histórico-cultural e da teoria do ensino desenvolvimental para o
ensino na Educação Básica.
3. DESENVOLVIMENTO:
3.1. Metodologia de ensino e processo de avaliação:
As aulas serão planejadas e organizadas pela professora da disciplina a partir dos pressupostos da Teoria do Ensino
Desenvolvimental (sistema Elkonin-Davidov). As atividades a serem realizadas no decorrer dos encontros objetivam conduzir o
grupo à construção autônoma e crítica de conhecimentos sobre o trabalho docente e a didática. A complexidade das duas
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 para esta disciplina compreende a realização de
quatro atividades no decorrer do semestre:
1) Produção de dois ensaios referentes a dois encontros, de livre escolha dos discentes (no mínimo 3 e no máximo 5
páginas de texto, sem contar as referências). Estes dois ensaios poderão ser entregues no decorrer do semestre e têm
como data limite de entrega o último dia de aula.
2) Apresentação e condução da discussão de um dos textos complementares da disciplina, podendo-se, para o
desenvolvimento desta atividade, fazer uso de materiais e/ou estratégias diversos. Não é necessário elaborar nenhum
material escrito (resumo, síntese ou ensaio) decorrente desta atividade.
3) Produção e apresentação de um plano de ensino a partir do que foi estudado na disciplina.
3.2. Conteúdos:

Unidade I – Relações entre trabalho e educação – implicações para o trabalho docente.
1. Trabalho e educação na sociedade capitalista.
2. O trabalho docente: formas históricas, resistência e precarização.

Unidade II – Formação de professores, conhecimento docente e condições de trabalho na escola pública.
1. Formação de professores e condições de trabalho.
2. Trabalho docente e conhecimento.

Unidade III – A didática na formação e no trabalho dos professores da Educação Básica.
1. Didática e ensino – formas históricas.
2. A questão da didática na atualidade: produção de conhecimento e relação teoria e prática.

Unidade IV – Em busca da dialética ensino-aprendizagem na didática: reflexões sobre as contribuições da
teoria histórico-cultural e da teoria do ensino desenvolvimental.
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1. Teoria histórico-cultural e educação escolar.
2. Fundamentos epistemológicos e psicológicos da Teoria do Ensino Desenvolvimental (Sistema Elkonin-Davidov).
3. A tarefa de estudo como forma de organização do ensino.
3.4 Referências (leitura básica e complementar sujeitas à ajustes e modificações).
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