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PLANO DE ENSINO 2011-1 

DISCIPLINA: Profissão e Trabalho Docente - JP0019 

PROFESSORA: Dr.ª Arlete Salcides 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica: 45h 

Carga Horária Prática: 15h 

II – EMENTA 

Estudo da constituição histórica do trabalho e da profissão docente, desde seus 
aspectos pedagógicos, políticos, culturais e econômicos. Contribuições de diferentes 
abordagens teóricas que discutem o trabalho e a profissão docente em suas 
especificidades e particularidades. 

III - OBJETIVO(S) 

GERAL 

Abordar temas que possibilite compreender aspectos sociais, políticos, culturais e 
econômicos implicados na história da profissão e no exercício da docência. 

ESPECÍFICOS 

Identificar aspectos que caracterizaram a história da Escola Normal no mundo e no 
Brasil, bem como conhecimentos decorrentes de estudos que analisam a categoria 
gênero como elemento fundamental para a compreensão do trabalho docente 

Compreender e aplicar conhecimentos provenientes de estudos sobre fatores sociais, 
políticos, culturais e econômicos que intervém na construção das identidades 
profissionais dos professores, a partir da análise de práticas pedagógicas em vigor 
em contextos escolares. 

Reconhecer e analisar as diferentes fontes dos saberes presentes na prática docente, 
bem como analisar sua tradução na organização do trabalho na escola e na 
formulação de projetos que visam à qualificação das práticas docentes. 

Qualificar a capacidade investigativa e reflexiva dos discentes acerca da formação e 
professores. 

IV – CONTEÚDOS 

História da Escola Normal no mundo e no Brasil. 

A categoria gênero como elemento fundamental para a compreensão do trabalho 
docente 

Breve revisão histórica do processo de feminização do magistério.  

A docência como um trabalho interativo: chave para a compreensão das 
transformações atuais no mundo do trabalho. 

As relações que professores  estabelecem com seus próprios saberes 
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Fontes dos saberes presentes na prática docente: os saberes da formação 
profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes 
experienciais 

Relações entre tempo, trabalho e aprendizagem dos saberes profissionais dos 
professores de profissão. 

Crítica à abordagem tipológica baseada  na proveniência social dos saberes 

As fontes e as pesquisas acerca dos saberes pré-profissionais e profissionais [= 
carreira] 

A carreira e a edificação temporal dos saberes profissionais 

Fundamentos do ensino: existenciais, sociais e pragmáticos 

A Pedagogia do ponto de vista do trabalho dos professores 

A Pedagogia e o processo de trabalho docente 

Três concepções da prática educativa que dominaram e dominam nossa cultura 

Ações e saberes na prática educativa 

Problemas que afetam a pesquisa sobre o saber dos professores. 

A profissionalização do ensino: uma conjuntura [social] paradoxal 

A epistemologia da prática profissional 

Formação dos professores e saberes profissionais 

A era das reformas e seus objetivos mais importantes durante os anos 90 

O modelo atual de formação profissional dos professores 

V – METODOLOGIA 

Os conteúdos curriculares buscam contemplar a necessária articulação entre teoria e 
prática. 

Nessa direção, visa-se garantir a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão, oportunizando situações de aprendizagem a partir da análise de ações 
voltadas à qualificação de projetos de formação inicial e continuada de professores, à 
luz de produção teórica atualizada sobre o tema. 

Nessa perspectiva, os acadêmicos estarão envolvidos na execução de atividades 
previstas no Projeto de Pesquisa: “Problematizando discursos que descrevem o 
'modelo ideal' de professora” e no Projeto de Extensão “Superando dicotomias entre 
os saberes acadêmicos de formação e práticas pedagógicas em vigor em escolas da 
rede municipal de Jaguarão”, o que significa dizer que a metodologia de ensino 
adotada envolve aulas expositivas, seminários de leituras e debates, produção de 
fichamentos e resumos de textos, discussão oral a partir da apresentação de vídeo 
sobre as “Professoras Homenageadas do Mês” – Rede Globo, construção de 
instrumentos de coletas de dados, trabalho de campo, sistematização e análise 
crítica de dados coletados, produção de textos acerca de temas que pautam a 
formulação de projetos de formação inicial e continuada de professores. 
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TÉCNICAS  

Aulas expositivo-dialogadas 

Seminários de estudos  

Coleta e discussão de dados  

RECURSOS 

Data-show  

Quadro branco 

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

AULA 1 – Apresentação dos acadêmicos. Levantamento de expectativas acerca da 
disciplina. Análise e discussão do Plano de Ensino. Levantamento de percepções dos 
acadêmicos acerca do status da profissão docente na sociedade brasileira. Organizar 
a turma em oito grupos e distribuir para cada grupo a leitura de um capítulo do livro 
“Saberes Docentes e Formação Profissional” (orientar que cada grupo deverá 
elaborar um resumo do capítulo que lhe coube apresentar  nas aulas 12 e 13). 
Encaminhar leitura do texto A mulher no magistério brasileiro: um histórico sobre a 
feminização do magistério. 

**Atividade Prática (2 h/a): Solicitar aos acadêmicos que realizem uma enquete 
junto a dois homens e duas  mulheres da sociedade jaguarense, de 15 a 21 anos e 
de mais de 60 anos, a partir da seguinte questão: Que lugar a mulher ocupa na 
sociedade? 

AULA 2 - Sistematização e análise crítica de dados coletados na enquete proposta 
como atividade prática na aula 1. Discussão da categoria gênero como elemento 
fundamental para a compreensão do trabalho docente, a partir da leitura do texto A 
mulher no magistério brasileiro: um histórico sobre a feminização do magistério. 
Encaminhar a leitura do texto: As identidades docentes como fabricação da docência.  

AULA 3 - Discussão do texto “As identidades docentes como fabricação da docência”. 
Abordar o tema das representações de gênero em artefatos da cultura. Organizar a 
turma em 6 grupos e distribuir um texto para leitura de cada grupo. Texto G1: 
Representações da mulher na literatura infantil: Desigualdades de gênero. Texto G2: 
A imagem: Representações da mulher no cinema. Texto G3: Pedagogia cultural, 
gênero e sexualidade.  Texto G4: As gurias do Sul: representações das jovens 
gaúchas em artefatos culturais midiáticos impressos.Texto G5: Discutindo gênero na 
música “Ai que saudades da Amélia”. Texto G6: A literatura infantil e a construção da 
identidade feminina e masculina. 

AULA 4 – Seminário de Estudos dos textos dos Grupos 1, 2 e 3: Apresentação e 
discussão do tema “Representações de gênero em artefatos da cultura”, a partir de 
textos encaminhados na aula 3. 

AULA 5  - Seminário de Estudos dos Grupos 4, 5 e 6: Apresentação e discussão do 
tema “Representações de gênero em artefatos da cultura”, a partir de textos 
encaminhados na aula 3. 
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**Atividade Prática (5 h/a): Aplicações de aportes teóricos constantes nos relatos de 
estudos empíricos, debatidos nos Seminários de Estudos das aulas 4 e 5, em 
artefatos presentes na cultura escolar e na sociedade jaguarense. 

AULA 6 - Apresentações das atividades práticas: Grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

AULA 7 – Apresentação do tema: Fontes dos saberes presentes na formação e na 
prática docente: os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os 
saberes curriculares e os saberes experienciais. Organizar a turma em dois grupos e 
encaminhar as leituras dos textos: “Para uma formação docente construída dentro da 
profissão” e “Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à 
pobreza das práticas”, de Antonio Nóvoa. 

AULA 8 – Debate a partir das leituras dos textos de António Nóvoa, encaminhados na 
aula 7. Encaminhar leitura do texto “O significado do trabalho docente para os 
professores das séries iniciais e suas perspectivas na constituição da identidade 
docente” (para discussão na aula 9). 

AULA 9 – Discussão do texto: “O significado do trabalho docente para os professores 
das séries iniciais e suas perspectivas na constituição da identidade docente”. Aula 
expositiva dialogada:  Revisão dos conteúdos abordados nas aulas anteriores. 

**Atividade Prática: (5 h/a) Realizar duas entrevistas: uma com profª que esteja 
atuando em escola da rede de ensino e outra com profª que já esteja aposentada. 
Analisar as respostas das professoras entrevistadas à luz do referencial teórico 
abordado na disciplina (valor: 1,0). 

AULA 10 – PROVA 1: (valor: 2,0) 

AULA 11 –  

AULA 12 – RECUPERAÇÃO DA PROVA 1 (valor: 2,0) Apresentações de Grupos: 
Capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro “Saberes Docentes e Formação Profissional”, de Maurice 
Tardif (encaminhado na aula 1) – Entrega de resumos (valor: 2,0) 

AULA 13 – Apresentações de Grupos: Capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro “Saberes 
Docentes e Formação Profissional”, de Maurice Tardif (encaminhado na aula 1) – 
Entrega de resumos (valor: 2,0) 

AULA 14 – Revisão do conteúdo abordado nos capítulos do livro “Saberes Docentes e 
Formação Profissional”, de Maurice Tardif. Elaborar, coletivamente, um roteiro de 
observação de uma aula (na educação infantil ou ensino fundamental). Encaminhar 
leitura do texto O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como 
profissão de interações humanas. 

**Atividade Prática (5 h/a): Observar um turno de aula numa classe de educação 
infantil ou de ensino fundamental, e analisar os dados à luz do referencial teórico 
abordado na disciplina. (para entregar aula 16) 

AULA 15 – Entrega da análise das respostas das professoras entrevistadas à luz do 
referencial teórico abordado na disciplina (atividade prática proposta na aula 9). 
Discussão do texto O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência 
como profissão de interações humanas. 
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AULA 16 – Apresentação e discussão de dados coletados nas observações. Entrega 
de relatórios de observação (atividade proposta na aula 14). 

AULA 17 – Revisão Geral dos conteúdos abordados na disciplina. 

AULA 18 –  

AULA 19 – PROVA 2 [objetiva – peso: 3,0] 

Recuperação PROVA 2 [valor: 3,0]        

VI – AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial ou Diagnóstica 

Parte-se do levantamento de conhecimentos prévios que os acadêmicos têm sobre a 
história da profissão docente, o lugar que essa profissão ocupa na sociedade, a 
legislação e políticas públicas formuladas na direção de garantir a qualificação das 
práticas pedagógicas em vigor, o que identificam como fontes e saberes implicados 
no exercício da docência. 

Estratégias e instrumentos de verificação de conhecimentos: 

Discussões orais, a partir de relatos de experiências dos próprios acadêmicos e de 
dados que estudos sobre o tema têm apontado. 

Avaliação Formativa 

Visa-se a identificação dos aspetos que vêm caracterizando o processo de construção 
de conhecimentos, a partir do envolvimento dos acadêmicos nas propostas de 
ensino, com vistas a oportunizar a revisão e a diversificação de estratégias de ensino 
indispensáveis à qualificação dos percursos individuais e coletivos de aprendizagens 
significativas, necessárias à superação de possíveis entraves ao melhor 
aproveitamento dos acadêmicos. 

Estratégias e instrumentos de verificação de conhecimentos: 

Modalidade: Individual – Análise de Entrevistas – Valor: 1,5 

Modalidade: Em Grupo – Apresentação capítulo livro Tardif + resumo elaborado – 
Valor: 2,0 

Modalidade: Individual 

Modalidade: Em Grupo - Apresentação de aplicações de aportes teóricos na análise 
de artefatos culturais – Valor: 1,0 

Observação em sala e análise de dados: Relatório crítico de observação – Valor 1,5 

Avaliação Somativa:  

Na perspectiva de quantificar o grau de aproveitamento dos acadêmicos na 
disciplina, serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 

Estratégias e instrumentos de verificação de conhecimentos: 

Prova 1: Modalidade Individual – Valor: 2,0 

Prova 2: Modalidade Individual – Valor: 2,0  
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