
 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 
 

ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDÁTICA E PRÁXIS: 
 UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE DIDÁTICA 

APRESENTADA NA ANPED SUL/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LONDRINA 
2014 

 
 

 



 

ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIDÁTICA E PRÁXIS:  
UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE DIDÁTICA 

APRESENTADA NA ANPED SUL/2010 
 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Pedagogia da 
Universidade  Estadual de Londrina. 
 
Orientador(a): Profª. Drª. Neusi Aparecida 
Navas Berbel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRINA 
2014  



 

ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS 
 
 
 

DIDÁTICA E PRÁXIS:  
UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE DIDÁTICA APRESENTADA NA 

ANPED SUL/2010 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Pedagogia da 
Universidade  Estadual de Londrina. 

 
 

 
COMISSÃO EXAMINADORA 

 
 
 

____________________________________ 

Profª Drª Neusi Aparecida Navas Berbel  
Universidade Estadual de Londrina 

(Orientadora) 
 
 
 

____________________________________ 
Profª Drª Adriana Regina de Jesus 
Universidade Estadual de Londrina  

 
 
 
 

____________________________________ 

Profª Msª Mônica Aparecida Rodrigues Luppi 
Universidade Estadual de Londrina  

 
 
 
 
 

 
Londrina, 23 de abril de 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu esposo, pelo 

apoio e compreensão durante toda minha 

caminhada. 

 

 



AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar a Deus, pois em todas as etapas deste trabalho foi 

Ele quem me deu forças para poder realizar e concretizar esse sonho; 

 

Em especial à minha orientadora, Professora Neusi Berbel, pelos 

seus ensinamentos, apoio, orientações e paciência  dedicados à construção deste 

TCC; 

A minha família e amigos, por acreditarem e me encorajarem, diante 

de tantas dificuldades; 

 

A minhas amigas da graduação Luciana Teixeira dos Santos, Kayte 

Katielle Sena dos Santos, Maria Regina Chepak e Roseli Vital de Toledo pelo 

incentivo e companheirismo; 

 

Ao meu irmão Anderson Ferreira dos Santos, por colaborar na 

formatação deste trabalho; 

 

Às professoras da Banca, Adriana Regina de Jesus e Mônica 

Aparecida Rodrigues Luppi;  

 

Aos demais Professores e Colegas da graduação que estiveram 

presentes durante esses longos 4 anos e meio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

SANTOS, Andreza Ferreira dos. Didática e práxis: uma análise da produção de 

didática apresentada na ANPED Sul/2010. 2014. 65 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2014. 
 
 

RESUMO 

 
 
O tema deste trabalho está relacionado à Didática e à práxis transformadora. 
Procurou-se, através da literatura da área, verificar o que é Didática e como se 
associa ao sentido de práxis. Em momento posterior, buscou-se analisar como um 
determinado grupo de profissionais que participaram do GT de Didática da ANPED 
Sul 2010, realizado na UEL, estabelece relação entre a Didática e o sentido de 
práxis nos textos divulgados no evento. A metodologia teve como base a pesquisa 
exploratório-descritiva, objetivando-se principalmente, verificar o que é Didática e 
qual o sentido de práxis transformadora, para depois se proceder a uma análise 
qualitativa e quantitativa dos textos apresentados no referido evento. Os resultados 
apontam que a maioria dos textos não apresenta o objeto de estudo da Didática, 
mas sim alguns de seus elementos constituintes (avaliação, metodologia, relação 
entre professor e aluno), sendo os estudos voltados ora para a prática do professor, 
ora para aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Em relação ao sentido de 
práxis, a grande maioria dos textos apresenta aproximação com a práxis reflexiva, 
ao sugerir o repensar constante do docente em relação à sua ação pedagógica. 
 
Palavras-chave: Didática. Práxis . Ação Docente. Teoria e Prática.  ANPED Sul. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“O homem não vive em um constante estado 

criador, mas cria sempre por necessidade, 

apesar de que criar é a primeira e mais vital 

necessidade humana, porque só criando, 

transformando o mundo, o homem faz um 

mundo humano e se faz a si próprio”. 

 Sánchez Vázquez 

 
 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 08 

1.1 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 08 

1.2 METODOLOGIA ELEITA PARA O TCC...................................................................... 09 

1.3 OBJETIVOS ......................................................................................................... 11 

1.4 PROBLEMA .......................................................................................................... 12 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TCC ....................................................................................... 12 

 

2 DIDÁTICA: CONCEITOS E OBJETO DE ESTUDO ........................................ 13 

2.1 DIDÁTICA: HISTORIANDO BREVEMENTE O CONCEITO .............................................. 15 

 

3 QUE PRÁXIS É POSSÍVEL REALIZAR POR MEIO DA DIDÁTICA? .......... .. 18 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS TEXTOS DO GT DE DIDÁTICA NA 

ANPED SUL 2010  ........................................................................................... 22 

4.1 SÍNTESE DAS ANALISES DOS TEXTOS .................................................................... 54 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................ ..................................................... 59 

 

 REFERÊNCIAS ................................................................................................ 62



8 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

A Didática é uma área de estudo da Pedagogia que tem como 

primordial tarefa investigar os fundamentos, as condições e modos do processo de 

ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 1994). 

Sabemos que a Didática abrange a teoria e a prática, lida com o 

processo de ensino, podendo influenciar a atuação do professor e dos alunos na 

sala de aula, o que implica, de forma direta, no processo de aprendizagem. Nesse 

sentido, visamos, neste trabalho, verificar o que se pode entender por Didática, por 

meio da literatura acessada, e quais os elementos que a constitui, estabelecendo-se 

também a relação da Didática com o sentido da práxis transformadora. Em momento 

posterior, procuramos compreender e analisar como professores/profissionais de um 

determinado Grupo de Trabalho – GT -, que pesquisam sobre a Didática, escrevem 

sobre o tema e divulgam seus trabalhos.  

Portanto, tomamos como ponto de partida autores de livros e textos 

sobre a Didática e epistemologia, além de um conjunto de produções científicas 

apresentado no GT Didática da ANPED Sul 2010, que teve como título: "Formação, 

ética e políticas: qual pesquisa? qual educação?". De acordo com a equipe 

organizadora do evento, foram apresentados mais de 1000 trabalhos com o objetivo 

de debater os temas que abrangem a área educacional.  Com o estudo dos 15 

trabalhos publicados no Eixo Didática, pretendemos analisar como se dá o 

tratamento do tema Didática e a relação que se estabelece com a práxis 

transformadora. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A Didática é uma disciplina pedagógica que estuda os múltiplos 

aspectos do processo de ensino (FARIAS, 2009). Além de preocupar-se com 

questões relacionadas ao “que ensinar, como ensinar, por que ensinar e para que 

ensinar”, compromete-se também com o processo de ensino e  aprendizagem como 

um todo, o que abrange a relação entre professor e aluno, os procedimentos de 

ensino, a avaliação da aprendizagem e outros aspectos que orientam as 

experiências vivenciadas em sala de aula. 
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Este TCC foi motivado por reflexões e inquietações acerca do papel 

da Didática para os professores, o que a literatura pode contribuir para essa 

compreensão e de que modo os profissionais da área da Didática tratam o tema. 

Além disso, este estudo está associado a um projeto de pesquisa intitulado “A 

Didática na formação e na atuação do professor em sala de aula no âmbito da UEL. 

Uma práxis? Que práxis?”, a partir do qual buscamos tratar de algumas questões, 

tais como: O que é Didática? Quais são as características dessa área? Qual o objeto 

de estudo da Didática? Que indicadores há nos textos do evento que podem ser 

associados à Didática, conforme se configura na literatura?  O que é práxis, como 

uma categoria do Materialismo Histórico Dialético? Que níveis de práxis são 

propostos pelos autores consultados? É possível ver explícita, nos textos do GT de 

Didática analisados, a relação da Didática com o sentido de práxis transformadora? 

Pretendemos, portanto, conhecer os elementos constitutivos da 

Didática e seu objeto de estudo, além de sua relação com o sentido de práxis, bem 

como provocar a reflexão de outros professores sobre o tema.  

 

1.2 A METODOLOGIA ELEITA PARA O TCC  

 

Metodologia de pesquisa é o modo como se usam os instrumentos 

para fazer uma pesquisa científica. Ela é fundamental em qualquer trabalho de 

pesquisa, sendo um direcionamento, um caminho para obtenção dos objetivos 

desejados. Está relacionada ao método de estudo, ao caminho, aos instrumentos 

que serão utilizados para realizar uma pesquisa científica (PESCUMA, 2005). 

Existem vários tipos de pesquisas, que podem ser classificadas em 

bibliográfica, experimental, exploratória, analítica, descritiva, entre outras.  Neste 

trabalho, o caminho metodológico adotado é a pesquisa exploratório-descritiva, cujo 

objetivo final será compreender e analisar como os profissionais de um Grupo de 

Trabalho – GT – específico tratam da Didática.  

De acordo com Cervo e Bervian (2007), a pesquisa exploratória 

consiste em familiarizar-se com um fenômeno ou obter uma nova visão acerca do 

mesmo, com o intuito de encontrar novos caminhos. A pesquisa exploratória envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas, estudos de casos etc., e com isso, como já 

mencionado, maior familiaridade com o objeto de pesquisa. Gil (2008, p. 27) explica: 
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Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa 
de uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é 
bastante genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e 
delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com 
especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo 
passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação 
mediante procedimentos mais sistematizados.  

 

Dentre os vários tipos de pesquisa, Minayo (1993) considera que a 

pesquisa exploratória tem uma importância a parte por delimitar o objeto da 

pesquisa, bem como definir os objetivos desta. 

Na mesma linha de raciocínio, Michel Thiollent (2000) esclarece que 

a pesquisa exploratória consiste, em um primeiro levantamento, no diagnóstico do 

problema a ser pesquisado. Após o levantamento das informações iniciais, o 

pesquisador poderá estabelecer os objetivos da pesquisa.  

Já a pesquisa descritiva, citando-se ainda Gil (2008 p. 27), como o 

próprio nome diz, descreve as características de determinada população ou 

fenômeno, envolve técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como 

questionários e observação, assumindo determinada forma de levantamento.  

A pesquisa descritiva abarca diversas situações da vida social, 

política e econômica do comportamento humano, obtendo dados da realidade 

(CERVO; BERVIAN, 2007). Para tanto, tal pesquisa procura observar, classificar, 

registrar, analisar e interpretar os fatos sem que o pesquisador interfira neles. Com 

isso, o pesquisador procurará fazer uma descrição detalhada e objetiva das 

características de uma determinada população ou determinado fenômeno. Como 

exemplo de pesquisas descritivas, citamos o estudo das características de uma 

determinada população. De acordo com Gil (2008 p. 28): 

 

Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por 
objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por 
idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de renda, 
estado de saúde física e mental etc. 
 
 

Esta pesquisa, além de estudar o tema na literatura, observa um 

grupo de pesquisadores, que publicaram seus trabalhos num GT - de Didática -, não 

para avaliá-los, mas sim para compreender seus estudos.  

Estudamos na literatura, o conceito, o objeto e os componentes da 

Didática, para analisar o que os estudiosos de Didática escrevem em textos 
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apresentados no GT de Didática, na reunião da ANPEd Sul de 2010. Então, na 

segunda parte de nosso trabalho, buscamos identificar como autores que tiveram 

seus textos apresentados na ANPED Sul 2010, no Eixo Temático Didática, trataram 

a Didática nos mesmos.  

Neste sentido, este trabalho faz-se pela pesquisa exploratório-

descritiva, pois procura buscar referenciais bibliográficos acerca da Didática e da 

práxis docente para, num segundo passo, proceder-se a uma análise qualitativa dos 

trabalhos apresentados no evento supracitado.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos gerais de um trabalho de pesquisa visam apresentar o 

que de fato se pretende alcançar (RICHARDSON, 1985). Deste modo, os objetivos 

gerais são:  

 Aprofundar, com base na literatura, conhecimentos sobre o que é 

Didática, suas características e os elementos que a constituem; 

 Compreender como um determinado grupo de 

professores/profissionais que pesquisam sobre a Didática trata a 

Didática em seus textos apresentados na ANPED Sul 2010, no 

Eixo Temático Didática. 

 Analisar, nos textos apresentados, a relação da Didática com o 

sentido de práxis transformadora. 

 

Para o alcance dos objetivos gerais, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos:  

 

1. Identificar definições de Didática na Literatura; 

2. Analisar o objeto de estudo da Didática, conforme a literatura; 

3. Observar diferentes níveis de práxis a partir de autores que 

tratam do assunto, especialmente Sánchez Vázquez e Kosik; 

4. Identificar nos textos publicados na ANPED Sul 2010, no Eixo 

Temático Didática, a relação que se estabelece entre eles e a 

Didática, observando o que escrevem sobre o tema, além de 

examinar possíveis aproximações com o conceito de práxis. 
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1.4 O PROBLEMA DO ESTUDO 

 

Ao planejarmos uma pesquisa, deparamo-nos com um problema a 

ser investigado, a partir do qual o pesquisador procurará tanto satisfazer uma 

necessidade intelectual, como contribuir para fins práticos, buscando soluções para 

problemas concretos (CERVO; BERVIAN, 2007). 

Ao eleger um problema, o pesquisador poderá fazer uma pergunta, 

baseando-se na observação de um determinado fenômeno. Neste trabalho, 

buscamos resposta para as seguintes questões: Qual o conceito de Didática e seus 

constituintes, encontrados na literatura? e - Como autores que pesquisam sobre a 

Didática tratam o tema que divulgam no GT de Didática?  

No decorrer do trabalho também buscamos explicitar a relação que 

há entre a Didática e o sentido da práxis transformadora ao analisar os textos do GT 

já mencionado. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TCC 

 

Este estudo está estruturado em quatro capítulos. No capítulo 

introdutório, apresentamos o tema, bem como a metodologia de pesquisa adotada 

para este estudo.  

Na sequência, temos o capítulo que abarca questões da Didática e 

seu objeto de estudo, como um panorama teórico que utilizamos para a análise dos 

textos científicos. Neste capítulo, abordamos: O que é Didática? Quais são as 

características dessa área? Qual o objeto de estudo da Didática? Que indicadores 

há nos textos que podem ser associados à Didática, conforme consta na literatura? 

Também temos um capítulo destinado à conceitualização do termo e 

do sentido da práxis. Descrevemos o que é práxis, como uma categoria do 

Materialismo Histórico Dialético e que níveis de práxis são propostos pelos autores 

consultados. 

O quarto capítulo destina-se a descrever e analisar os trabalhos já 

especificados e tratados nos capítulos anteriores (2 e 3), e verificar se está explícita, 

nos textos, a relação da Didática com o sentido da práxis transformadora.  

Para concluir, apresentamos o capítulo das considerações finais 

acerca do estudo. 
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2 DIDÁTICA: CONCEITOS E OBJETO DE ESTUDO 

 

A Pedagogia é a área de conhecimento que estuda a Educação e 

tem como objeto os fenômenos e as práticas educativas. A Didática, por sua vez, é 

uma área de estudos que faz parte da Pedagogia e tem como finalidade 

compreender o processo de ensino/aprendizagem.  

No dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra Didática 

aparece como técnica de dirigir e orientar a aprendizagem.  Para Candau (1984), em 

seu livro “A didática em questão”, a palavra Didática pode ser entendida como uma 

reflexão sistemática em busca de alternativas para os problemas da prática 

pedagógica, sendo seu objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Veiga (1989), a Didática exerce importante função 

na sistematização e organização do ensino e estabelece um vínculo entre a teoria e 

a prática. Ambas não existem isoladas, nem tão-pouco, uma é mais importante que 

a outra. Prática e teoria devem caminhar de mãos dadas e terem uma relação de 

dependência mútua no contexto acadêmico.  

Dermeval Saviani (1991), em “Sobre a natureza e a especificidade 

da educação”, afirma que a escola tem por finalidade transmitir os conhecimentos 

científicos e sistematizados, com fundamentos e elaborados, e não apenas 

apresentar aos alunos conhecimentos do cotidiano ou do senso comum. Nesse 

sentido, o saber sistematizado não pode ser transmitido de forma espontânea e 

descompromissado. Os conhecimentos científicos devem ser trabalhados com o 

intuito de promover a transformação social do aluno (SAVIANI, 1991). E qual o papel 

da Didática nesse contexto? 

José Carlos Libâneo (1992), em “Didática”, afirma que a Didática é 

uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do 

processo de ensino, tendo em vista, sempre, uma finalidade educacional. Desta 

forma, cabe ao professor, através da escolha de seus objetivos, metodologias, 

conteúdos e formas avaliativas, mediar a relação do aluno com o conhecimento, 

levando-o a uma aprendizagem significativa 

De acordo com o autor, a Didática tem por finalidade entender como 

o professor ensina e como o aluno aprende. Os objetivos, a metodologia, a forma 

avaliativa e os conteúdos de ensino também fazem parte do estudo da Didática. 

Conforme Libâneo (1992, p. 25),  
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A Didática é o principal ramo de estudo da Pedagogia. Ela investiga 
os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução 
e do ensino. A ela cabe converter objetivos sociopolíticos e 
pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e 
métodos em função desses objetivos.  
 
 

A Didática também se interessa pela relação que se estabelece 

entre aluno e professor, pois este deve ser um elo entre os conhecimentos teóricos e 

a aprendizagem do aluno. Prossegue Libâneo (1992, p. 52): 

 

A didática define-se como mediação escolar dos objetivos e 
conteúdos do ensino, a didática investiga as condições e formas que 
vigoram no ensino e, ao mesmo tempo, os fatores reais (sociais, 
políticos, culturais, psicossociais) condicionantes das relações entre 
docência e aprendizagem. Ou seja, destacando a instrução e o 
ensino como elementos primordiais do processo pedagógico escolar, 
traduz objetivos sociais e políticos em objetivos de ensino, seleciona 
e organiza os conteúdos e métodos e, ao estabelecer as conexões 
entre ensino e aprendizagem, indica princípios e diretrizes que irão 
regular a ação didática. 

 

Haydt, ao explicar o que é Didática, afirma que é um ramo específico 

da Pedagogia, definindo-a como a ciência da arte do ensino. Explica a autora,  

 

A didática é uma seção ou ramo específico da pedagogia e se refere 
aos conteúdos do ensino e aos processos próprios para a construção 
do conhecimento. Enquanto a pedagogia pode ser conceituada como 
ciência e a arte da educação, a didática é definida como ciência e a 
arte do ensino (HAYDT, 2008, p.13).  

 

 
Nesse sentido, o professor precisa estar ciente de que ensino e 

aprendizagem constituem uma ação conjunta. O ensino diz respeito à ação do 

professor e a aprendizagem, à ação do aluno, mas também do professor que, ao 

ensinar, também aprende. Haydt (2008) afirma que ensinar e aprender é um 

processo que enfatiza a relação de professor e aluno e norteia a prática pedagógica.    

Percebemos que a Didática tem fundamental importância e seu 

estudo pressupõe grande relevância. Para melhor compreender seu objeto de 

estudo, será necessário analisarmos, mesmo que brevemente, a evolução histórica 

da Didática.   
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2.1 DIDÁTICA: HISTORIANDO BREVEMENTE O SEU CONCEITO 

 

De acordo com Oliveira (1988), a Didática lida com o processo de 

ensino e de aprendizagem, e sua finalidade é a aprendizagem do aluno, 

caracterizada, assim como o ensino, como prática social. 

Para compreender o momento atual em que a Didática se encontra, 

bem como para nos auxiliar na análise dos textos publicados no GT de Didática da 

ANPED Sul, já mencionado em capítulo anterior, se fez necessário retomarmos 

alguns conceitos históricos acerca da Didática e para isso, recorremos a pensadores 

como Comênio, Pestalozzi, Herbart, Dewey, entre outros.    

O termo Didática é da língua grega e significava, na época, instruir, 

ensinar, fazer, aprender. Mesmo sem caracterizá-la como uma disciplina 

pedagógica, Sócrates, com seu método da ironia e da maiêutica, ensinava 

intuitivamente ou conforme a prática vigente. Haydt afirma que para Sócrates:  

 

Conhecer é um ato que se dá no interior do indivíduo. A função do 
mestre, segundo Sócrates, é apenas ajudar o discípulo a descobrir, 
por si mesmo, a verdade (HAYDT 2008 p. 15).  

 

A Didática, como campo de estudo surgiu com Comênio (1592-

1670), educador protestante que postulava uma educação universal, pois acreditava 

que, ao transformar-se a escola, transformar-se-ia também a humanidade. Em sua 

obra Didática Magna, tinha o ensino como objeto de estudo e defendia que o 

professor, ao ensinar um determinado conteúdo, deveria mostra a real utilidade 

daquele conhecimento, bem como sua aplicação na vida cotidiana (HAYDT 2008).  

Comênio, com seus estudos e com a Didática Magna, constituiu um 

marco importante no campo da Didática, apresentando uma proposta que iria ao 

encontro das necessidades daquele momento histórico. 

Outro pensador de renome, no campo da Didática, foi Pestalozzi 

(1746-1827), que acreditava, assim como Rousseau, que o ser humano nascia bom, 

mas seu caráter era formado de acordo com o meio em que estava inserido. Para o 

autor, a educação seria o único meio de transformação social e tinha por finalidade o 

desenvolvimento natural, progressivo e harmônico das faculdades do ser humano 

(HAYDT, 2008, p. 17). 
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Pestalozzi criou um método que era a base de seu trabalho 

educativo. O método, chamado lição de coisas, respeitava o desenvolvimento infantil 

da criança e valorizava as vivências dos alunos.  

Herbert (1776-1841) baseou-se, inicialmente, nas ideias de 

Pestalozzi, mais adiante, porem, criou um método caracterizado por alguns passos 

instrucionais que respeitavam uma sequência: preparação, apresentação, 

associação, sistematização e aplicação. Tais passos baseavam-se na ordem 

psicológica de aquisição do conhecimento (HAYDT, 2008). 

Dewey (1859-1952) postulava que o conhecimento tinha um caráter 

instrumental, relacionado à vida prática e a experiência. Para o autor, a concepção 

de educação baseava-se nas necessidades e fins sociais. Afirmava que a teoria 

resultaria da prática, ou seja, primeiro o homem executa suas ações, para depois 

pensar (HAYDT, 2008). O ensino estaria então, relacionado à ação prática.   

Os educadores citados foram grandes pensadores da educação, e 

suas ideias repercutiram diretamente no campo da Didática. Na descrição da 

trajetória histórica da Didática, percebemos que ela ancorava-se, primeiramente, em 

fundamentos filosóficos. Em momento posterior houve a predominância de estudos 

baseados na Psicologia, sobretudo através das pesquisas experimentais (HAYDT, 

2008). 

A partir da segunda metade do século XX, a Didática, no Brasil, 

surge com diferentes propostas no que se refere ao processo de ensino. A princípio, 

pela abordagem escolanovista e, posteriormente, pela escola tecnicista.  

A escola nova foi um movimento a favor de uma escola laica e 

gratuita em detrimento da escola tradicional e religiosa. Preocupava-se em respeitar 

as características e personalidade dos alunos. A aprendizagem seria para uma vida 

prática e o conteúdo deveria partir dos interesses dos alunos. A relação entre alunos 

e professores baseava-se na camaradagem e no afeto. Já no tecnicismo, o objeto 

de estudo da Didática era o ensino, prescrito por técnicas e métodos de como 

ensinar. O objetivo maior era qualificar, de forma eficiente e com eficácia, a fim de 

formar a classe trabalhadora (COTRIM, 1991).  

Na sequência, temos a negação da Didática e a recusa de tudo que 

era relacionado ao tecnicismo. Em contrapartida, surge uma Didática Alternativa, 

caracterizada como crítica e intencional (OLIVEIRA, 1988).     
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Oliveira (1988) afirma que, no decorrer do percurso histórico, a 

Didática e seu objeto de estudo teve sentidos diversos, apresentando-nos distintas 

propostas Didáticas, ora o ensino como elemento principal, ora com foco na técnica. 

Mais adiante, predominava o ensino no qual o professor era um facilitador da 

aprendizagem. De Comênio até o século XIX, predominou uma Didática preocupada 

com a memorização dos conteúdos científicos a serem dominados e decorados 

pelos alunos. Com o tecnicismo, a Didática baseava-se em métodos e técnicas de 

ensinar. Já no século XX, há um repensar sobre a Didática e, de acordo com Oliveira 

(1988), três grandes propostas são apresentadas, as quais postulavam uma 

abordagem alternativa da Didática: o momento da sua construção, articulando-se ela 

como pratica social, que negava o momento anterior, e o da sua reconstrução, em 

que se apresentava com um caráter crítico.  

Na década de 1980, há uma mudança de paradigma em relação ao 

pensamento sobre a Didática, no Brasil, seja pela extensa produção intelectual 

acerca do tema, seja pelas reflexões relativas à organização do trabalho pedagógico 

nas escolas. Oliveira (1988) apresenta uma Didática que postula uma abordagem 

alternativa, defendendo seu caráter crítico comprometido com a construção da 

democracia. De acordo com a autora, a Didática alternativa:  

 

- articula-se à prática social, como pressuposto e finalidade da  
  educação; 
- é problematizadora, pois parte de temas extraídos da realidade  
  sócio-cultural; 
- propõe a não dicotomia entre teoria e prática pedagógica; 
- vai além das técnicas e métodos de ensino; 
- pensa na articulação entre a Didática vivida e a Didática pensada; 
- aborda o ensino em suas múltiplas dimensões, assumindo-a como  
  uma atividade direcional. (OLIVEIRA, 1988, p. 36-41). 
 

Percebemos que hoje, após os estudos sobre a trajetória história da 

Didática, que seu objeto de estudo, é atualmente muito mais que o processo de 

ensino e aprendizagem, pois ela tem como finalidade um ensino comprometido com 

a aprendizagem e a transformação social de todos os alunos. O estudo teórico sobre 

a história da Didática e sobre seu objeto é necessário e relevante, visto servir de 

base para analisar os elementos contidos nos textos do GT de Didática do evento 

mencionado neste trabalho, conforme será apresentado posteriormente. Na 

sequência tratamos do conceito de práxis, para posterior análise desses textos. 
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3 QUE PRÁXIS É POSSÍVEL REALIZAR POR MEIO DA DIDÁTICA? 

 

Neste TCC também buscamos esclarecer o conceito de práxis, mais 

precisamente sobre as relações que podem ser estabelecidas entre a Didática e o 

sentido da práxis transformadora. Para isso, descrevemos os diferentes níveis de 

práxis, com base em autores como Sánchez Vázquez e Kozik, além de outros.  

O conceito de práxis pode ser caracterizado por uma ação prática, 

articulada a uma ação teórica. Sánchez Vázquez (2007) conceitua práxis como uma 

atividade prática intencional e refletida pela qual o homem transforma a si mesmo e 

a natureza. 

Saviani (2008) entende que teoria e prática são aspectos distintos, e 

possuem ambas suas especificidades, mas são indissociáveis, inseparáveis, e se 

apresentam numa relação dialética, em que uma não pode viver sem a outra. Ao 

esclarecer essa relação de interdependência, ressaltamos que a primeira, a teoria, 

proporciona conhecimento indispensável para transformar a realidade, mas por si só 

não a modifica, dependendo da segunda, da prática. É então pelas ações, pelo agir 

sobre as coisas, que demonstramos se nas conclusões teóricas são, ou não 

verdadeiras. Além disso, a prática possui primazia em relação à teoria, sendo por 

isso necessário conhecer primeiro a realidade, para depois intervir e transformar.  

Dialética, segundo Marx, configura-se tanto pelas contradições entre 

as partes, como pela união entre elas, ou seja, tanto a oposição como a afirmação 

são superadas, quando refletidas, constituindo uma síntese (KONDER, 2004). Se 

pensarmos no sentido de práxis, concluímos que teoria e prática de forma alguma se 

contrapõem, constituindo uma unidade, sendo uma inerente à outra, pois se 

articulam desde o início do processo considerado.   

Neste sentido, procuramos aqui responder à seguinte questão: Que 

práxis é possível realizar por meio da Didática? Para responder nossas inquietações, 

recorremos aos autores já citados, como Kozik e Sánchez Vázquez.   

Karel Kosik nasceu na Tchecoslováquia e seus estudos são 

baseados no materialismo histórico. Fundamentado em Marx, ele afirma que o 

homem, ao modificar a natureza, transforma elementos do seu meio em bens que 

satisfaçam suas necessidades, ou seja, ao agir sobre a natureza, o homem define 

sua essência humana para alcançar seus objetivos e satisfazer suas necessidades. 
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 O autor define essa ação humana como práxis utilitária imediata, ao 

afirmar: 

A práxis imediata e do senso comum [...] colocam o homem em 
condição de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as coisas e 
manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas e da 
realidade (Karel Kosik, 1976, p. 10). 

 
 Neste sentido, a práxis utilitária, conforme indica Kosik (1976), é 

caracterizada por uma ação acrítica e irreflexiva, tornando-se uma práxis reprodutora 

e do senso comum. Esta práxis do cotidiano não proporciona ao homem uma 

compreensão da realidade e se contrapõe à práxis transformadora que o autor elege 

como prática social transformadora, capaz de agir e modificar o homem, podendo 

este conhecer, agir e evoluir no mundo por meio de uma consciência crítica, 

intencional e transformadora. 

Ao relacionar o conceito de práxis e educação, é necessário romper 

com a práxis reprodutora, na qual professores, em suas práticas pedagógicas, fazem 

uso de metodologias pautadas na reprodução e imitação, sendo necessário que 

ultrapassem seus pontos de vista baseados no senso comum e no espontaneismo e 

alcancem o nível da práxis transformadora, estabelecendo relação entre teoria e 

prática, tendo uma consciência mais elevada, cientes de que, através de suas 

ações, por meio de uma práxis crítica e transformadora, poderão transformar o seu 

entorno.  

Adolfo Sánchez Vázquez nasceu no México, estudou Filosofia e sua 

teoria de trabalho é também baseada nos estudos de Marx. É considerado um dos 

autores marxistas de grande renome.  

Em Filosofia da Práxis, o autor afirma que a práxis é uma atividade 

humana transformadora, consciente e intencional, adequada a finalidades. De 

acordo com o autor, a atividade humana é direcionada a objetivos, a algo que se 

quer alcançar. O homem, ao agir sobre a natureza, produz em sua consciência 

aquilo que ele deseja produzir - atividade teleológica -, mas também é capaz de 

reconhecer a realidade presente - atividade cognoscitiva.  

Embora o homem consiga projetar suas ações futuras e conhecer a 

realidade que o cerca, sua atividade não é caracterizada como práxis, pois não leva 

à transformação da realidade. 

Corroborando as ideias marxistas, Sánchez Vázquez (2007) afirma 

que a atividade teórica, somente, não modifica o mundo. Pode transformar 
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percepções, representações, pensamentos ou conceitos, mas não transforma a 

realidade. Do mesmo modo, a prática por si só, não embasada na teoria, não se faz 

transformadora, pois somente a práxis, isto é, a prática, orientada pela teoria, 

baseada em uma relação de interdependência entre o pensar e o agir de forma 

consciente, refletida e intencional, é transformadora. 

Sánchez Vázquez propõe níveis de práxis a partir de dois critérios: - 

o grau de consciência que o sujeito tem no processo prático, e o grau de criação que 

o produto de sua criação demonstra. 

Embasado nesses critérios, o autor elenca diferentes níveis de 

práxis: a práxis espontânea, a práxis imitativa, a práxis criativa e também a práxis 

reflexiva. 

Sánchez Vázquez faz a distinção entre a práxis criativa e a práxis 

imitativa. Para ele, a práxis criativa faz o homem enfrentar novas necessidades, 

novas situações. O homem, ao transformar a natureza, ao se projetar para o futuro, 

constantemente se renova e, a cada momento, precisa criar novos conhecimentos, 

novas soluções. Ao encontrar soluções, necessita criar novas situações para 

produzir novas soluções, como um ciclo. Sánchez Vázquez (2007 p. 267) esclarece: 

 

O homem é um ser que tem de estar inventando ou criando 
constantemente novas soluções. Uma vez encontrada uma solução, 
não lhe basta repetir ou imitar o resolvido; em primeiro lugar porque 
ele mesmo cria novas necessidades que invalidam as soluções 
alcançadas, e em segundo, porque a própria vida, com suas novas 
exigências se encarrega de invalidá-las.  

 

Essa necessidade de criar e “re-criar” é vital para o homem, pois só 

assim se constitui como sujeito humano e criando e que ele transforma a si mesmo e 

o mundo. Portanto, podemos afirmar que o homem é um ser histórico e que produz 

história a partir de experiências concretas e necessárias a todo tempo.  

O autor também esclarece que o homem não vive em constante 

estado criador, ele só cria a partir de necessidades. Durante o processo de criação, 

o homem imita uma práxis já estabelecida, enquanto não se vê obrigado a criar:  

 

Ele só cria por necessidade, cria para adaptar-se a novas situações 
ou para satisfazer novas necessidades. Repete, portanto, enquanto 
não se vê obrigado a criar. Porém, criar é para ele a primeira e mais 
vital necessidade humana, porque só criando, transformando o 
mundo o homem faz o mundo e se faz a si mesmo. Assim, a 
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atividade prática fundamental do homem tem um caráter criador, mas 
junto a ela, porém, temos também como atividade relativa, transitória 
aberta à possibilidade e necessidade de ser substituída, - a repetição 
(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.267).  

 
 
Com base nesse autor é possível afirmar que a práxis criativa 

caracteriza-se como uma práxis de nível superior à práxis imitativa, já que aquela 

pressupõe o indissolúvel, a imprevisibilidade e a irrepetibilidade – processos 

característicos da verdadeira criação humana.  Ainda que contribua para ampliar o 

que já foi criado, a práxis imitativa restringe-se à possibilidade de uma verdadeira 

criação. Desse modo, apresenta-se como uma práxis mecânica e burocrática, não 

exigindo um nível mais elevado da consciência humana. 

A práxis criativa pode ser caracterizada, em maior ou menor grau, 

em dois níveis de práxis: a reflexiva e a espontânea, que se distinguem pelo grau de 

consciência que se tem da atividade prática. A práxis espontânea caracteriza-se por 

um grau de consciência limitada, enquanto a práxis reflexiva exige um grau de 

consciência elevado, envolvido na atividade prática e supõe um pensar sobre a 

própria prática. 

De acordo com Sánchez Vázquez (2007, p. 294), a práxis reflexiva 

relaciona-se com a práxis criativa; no entanto, o fazer espontâneo não está de todo 

ausente de elementos da criação. Explica o autor: “o espontâneo não se opõe 

diametralmente a uma atividade criadora; trata-se de dois planos, ou níveis 

diferentes. O que se opõe a ela é o mecânico, o reiterativo”.  

O grau que se tem da consciência prática acarreta, inevitavelmente, 

em: rebaixamento da teoria na prática e desconhecimento dos elementos 

espontâneos que podem surgir durante o processo prático, visto que, conforme 

menciona Sánchez Vázquez (2007), a anulação do espontâneo no processo prático 

pode acarretar uma práxis repetitiva e mecânica, e a supervalorização do 

espontâneo, sem a existência da teoria, não leva a uma práxis criativa.     

De acordo com esse autor, podemos afirmar que, por meio de uma 

práxis criativa, reflexiva, é possível ultrapassar o senso comum (práxis espontânea), 

romper com ações desprovidas de sentidos, mecânicas (práxis imitativa) e atingir um 

nível de práxis transformadora, pela qual o sujeito, ao agir de forma consciente e 

intencional, estabelece relação entre o pensar e o agir, entre a teoria e a prática.  
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Com este entendimento, passamos à análise dos textos do evento 

escolhido, buscando evidenciar o tratamento da Didática e o conceito de práxis 

neles evidenciados. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS TEXTOS DO GT DE DIDÁTICA DA ANPED SUL 

2010  

 

Com este estudo visamos entender qual é a concepção de Didática 

e o conceito de práxis dos professores que tiveram seus textos apresentados na 

ANPED Sul 2010, no Eixo Temático Didática.  

O evento da ANPED Sul foi realizado na UEL, entre os dias 18 e 21 

de julho de 2010, promovido pelo Programa de Pós-graduação em Educação da 

mesma universidade e pelo Fórum Sul de Coordenadores de Programas de Pós-

graduação em Educação, representados por educadores do Paraná, Santa 

Catariana e Rio Grande do Sul.  

Dentre todos os eixos, procuraremos analisar o que dizem os textos 

do Eixo Didática, e verificar, neste primeiro momento, se o objeto de estudo da 

didática aparece nas produções apresentadas.    

No Eixo Didática, encontramos 15 publicações com os seguintes 

temas e seus respectivos autores:  

 

1 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM ARTES: VERDADES VISITADAS; 

Ana Luiza Bernardo Guimarães, Nadia Aparecida de Souza, Elisabete Aparecida 

Garcia Ribeiro, Mari Clair Moro Nascimento, Ronise Ribeiro Correa. 

 

2 A DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO DE SOCIOLOGIA; 

Estela Maris Giordani, Ariane Wollenhoupt da Luz Rodrigues. 

 

3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO RECURSO PARA O ENSINO DA 

ARGUMENTAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA NA 4ª SÉRIE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL; Camila Comin, Adriana Dickel. 

 

4 CONCEPÇÕES AVALIATIVAS: UM ESTUDO DE CASO JUNTO A 

PROFESSORES E ALUNOS DE UMA ESCOLA EM LONDRINA; Edilaine Vagula, 

Luciana Ramos Rodrigues de Carvalho. 
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5 CONDIÇÕES DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS PROFESSORAS: UM 

ESTUDO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO UNIÃO/SC; Valéria 

Aparecida Schena, Vânia Beatriz Monteiro da Silva. 

6 DIDÁTICA E A DIFERENÇA; Inês Bueno Krahe, Sônia Regina da Luz Matos, 

Viviane Cristina Pereira dos Santos Maruju. 

 

7 DO FRACASSO DA DIDÁTICA À EVASÃO ESCOLAR? OU DA EVASÃO AO 

FRACASSO ESCOLAR? Laurete Maria Ruaro. 

 

8 ENSINO E PESQUISA EM DIDÁTICA: CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO 

DOCENTE; Alba Regina Battisti de Souza, Elisiani Cristina de Souza de Freitas 

Noronha. 

 

9 O AGIR DO UNIVERSITÁRIO NUMA ABORDAGEM DA COMPLEXIDADE. 

Nara Maria Bernardes Pasinato, Deise Maria Marques Choti Pereira, Neusa 

Nogueira Fialho. 

 

10 O ESTÁGIO CURRICULAR EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: CONFIGURAÇÕES DE UM CASO. Maria das Graças G. Pinto, 

Nadiane Feldkercher, Erica Bressan. 

 

11 O LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA E SEU USO NAS AULAS: O PONTO DE 

VISTA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. Eder Francisco da Silva, Tânia Maria F. 

Braga Garcia. 

 

12 O TRATAMENTO DO ERRO E SUA RELAÇÃO COM A PRÁTICA 

AVALIATIVA PROPOSTA POR PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR A 

DISTÂNCIA. Claudio Zarate Sanavria, Claudia Maria de Lima. 

 

13 O USO DO MAPA CONCEITUAL INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

FORMATIVA. Betania Jacob Stange Lopes, Nadia Aparecida de Souza, Ana Luiza 

Bernardo Guimarães.    
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14 OBJETIVOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM: ANÁLISE CRÍTICA. João 

Luiz Gasparin. 

 

15 POSSIBILIDADES DIDÁTICAS DO TRABALHO COM O SEMINÁRIO NA 

AULA UNIVERSITÁRIA. Maiza Taques Margraf Althaus, Denise Puglia Zanon. 

 

Para melhor compreensão do presente trabalho, quanto a sua 

organização, numeramos os textos de 01 a 15.  Os textos listados foram lidos, 

analisados e procuramos saber se todos tratam da Didática e seu objeto de estudo e 

se estabelecem aproximações com o conceito de práxis e seus níveis, a partir dos 

teóricos estudados. 

Para análise final de tais produções, elegemos pontos comuns, 

divergentes, discrepantes, curiosos, dispersantes entre outros, buscando responder 

ao problema de estudo. 

 

O texto 01 - “A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM ARTES: 

VERDADES VISITADAS” teve como objetivo mapear e compreender as concepções 

avaliativas da aprendizagem de um grupo de seis professores de Arte de uma escola 

municipal da rede pública da cidade de Assis-SP. De acordo com os autores do 

texto, a concepção de avaliação no ensino de Arte é decorrente da própria evolução 

da disciplina no contexto escolar que dialoga na perspectiva ora classificatória, ora 

formativa, dependendo do modelo epistemológico e pedagógico que diz respeito à 

organização do sistema educacional. A pesquisa, de abordagem qualitativa, 

baseada na como modalidade o estudo de caso, teve como procedimentos de coleta 

as entrevistas com os professores, questionários e análise documental. No primeiro 

momento foram distribuídos os questionários no intuito de identificar os conceitos, os 

critérios e os instrumentos avaliativos utilizados pelo grupo, para então partir para as 

entrevistas, o que possibilitou uma maior compreensão e aprofundamento dos itens 

acima. Já, a análise dos documentos limitou-se à pesquisa e estudo de documentos 

oficiais. Os dados coletados permitiram às pesquisadoras constatar que as 

concepções avaliativas dos professores de Arte, sujeitos da pesquisa, estão 

pautadas em três categorias de análise: concepção diretiva da avaliação da 

aprendizagem em Arte; concepção não diretiva da aprendizagem em Arte; e 

concepção relacional da avaliação da aprendizagem em Arte.  
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Na concepção diretiva de avaliação da aprendizagem, percebe-se, 

pelo exame dos textos das autoras, o caráter classificatório da avaliação, pois não 

há uma reflexão referente ao processo de ensino/aprendizagem, a preocupação é 

apenas com o produto final. Nessa concepção, a avaliação da aprendizagem em 

Arte, conforme o estudo das pesquisadoras, reduz-se à ótica da reprodutibilidade 

dos cânones clássicos, com suas práticas modelares de ensinar e aprender. O 

professor, caracterizado como detentor do conhecimento, determina o que e como 

fazer, estabelece as técnicas e julga o que é certo e o que é errado, utilizando os 

dados da avaliação apenas para classificar: os alunos bons e os alunos ruins; o 

certo e o errado. 

Em relação a essa concepção "diretiva da avaliação", não 

encontramos no texto um referencial teórico para dar suporte a essa classificação, o 

que causa preocupação pelo fato de que toda avaliação diretiva seria classificatória.  

A concepção não diretiva de avaliação da aprendizagem pauta-se 

pela ótica do laissez-faire, regida pela lógica da não intervenção. Por esse modelo, o 

professor aceita tudo que o aluno apresenta, em decorrência da subjetividade da 

disciplina, pois a Arte, nessa concepção, visa apenas expressar sentimentos, lida 

com a subjetividade do aluno, sendo a avaliação considerada desnecessária, visto 

poder desvirtuar a natureza desta. Nesse sentido, percebemos que essa concepção, 

facilita a aprendizagem dos alunos e limita qualquer ação de transformação, pois 

qualquer coisa está bom, como se nada pudesse ser melhorado. 

A avaliação da aprendizagem em Arte, nessa concepção, remete-se 

a práticas espontaneístas de ensinar e de aprender, também característica da práxis 

reprodutora e espontânea. 

No decorrer da pesquisa também vemos como concepção de 

avaliação da aprendizagem, a abordagem relacional, que postula uma avaliação 

pela qual os dados obtidos nas atividades avaliativas são considerados em relação 

aos objetivos traçados. Nessa concepção, a avaliação da aprendizagem é formativa, 

pois gira em torno da mediação da aprendizagem e registrada por diversos 

instrumentos avaliativos. Limita-se a acompanhar o processo de desenvolvimento 

dos alunos e sua aprendizagem, que serve não apenas para mensurar ou classificar, 

mas sim para desenvolver novas formas de ensinar melhor.       

Percebemos que a ação pedagógica que norteia a concepção de 

avaliação da aprendizagem relacional, sendo ela formativa, relaciona-se com uma 
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pratica pedagógica reflexiva, já que o professor passa a refletir sobre suas próprias 

ações.  

Em relação à Didática, percebemos que o mesmo apresenta um 

elemento constituinte da Didática, a AVALIAÇÃO, mas não toca na discussão do 

objeto de estudo da Didática. A concepção de avaliação, seja em Arte, seja em 

qualquer outra disciplina, passa por “uma reflexão sobre o nível de qualidade do 

trabalho escolar, tanto do professor como dos alunos” (LIBÂNEO, 1992, p.195), visto 

que ao buscar o sentido de avaliação, é necessário, conforme anunciam as autoras, 

“[...] refletir sobre seu papel, analisando para que avaliar e o porquê avaliar”, o que 

implica tanto no processo de aprendizagem do aluno quanto no respaldo à própria 

ação docente do professor. 

No que diz respeito à análise das pesquisadoras, reflete a 

concepção da práxis criativa e reflexiva, pois elas buscam o verdadeiro sentido da 

avaliação, perguntando-se não somente o que fazer e como fazer, mas também o 

porquê e para quê fazer, revelando a intencionalidade e a finalidade da práxis, o que 

caracteriza um pensar sobre a própria prática. Ao dizerem que “[...] concepções e 

práticas não emergem do nada, não brotam do vazio”, remetem-nos a Karel Kosik 

(1976), corroborando a ideia do autor segundo a qual a práxis do cotidiano e sem a 

devida reflexão não propicia uma prática social intencional, não estabelece união 

entre teoria e prática, e isso descaracteriza uma consciência mais elevada, que diz 

respeito a uma práxis reflexiva.   

Em relação à práxis pedagógica das professoras pesquisadas, 

notamos que o texto traz contribuições relevantes acerca de práticas pedagógicas 

destas, apresentando aproximações com a práxis reprodutora, reflexiva, criativa e 

espontânea, caracterizando uma variedade de níveis de práxis e abrangendo muitos 

daqueles previstos por Kosik e Sánchez Vázquez, cada uma de um modo.  

Concluímos então que a relação da Didática e o sentido de práxis 

estão presentes no texto, ao apresentar um aspecto constituinte da Didática, a 

avaliação, e aproximam de uma práxis reflexiva, ao propor a verdadeira função da 

avaliação, com intencionalidade e com finalidade definida. 

 

* 
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O texto 02 – “A DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO 

DE SOCIOLOGIA”, abarca questões relacionadas à da obrigatoriedade do ensino de 

Sociologia a partir da Lei n.11684 de 02 de junho de 2008, que torna obrigatório o 

ensino de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio. Questões relacionadas à 

formação de professores, a materiais didáticos e a conteúdos específicos das 

disciplinas e metodologias de ensino foram levantadas a fim de tornar compreensível 

a dimensão pedagógica no ensino da disciplina de Sociologia.  

A pesquisa, de cunho bibliográfico e documental, foi feita no estado 

do Rio Grande do Sul e propôs analisar a dimensão didático-pedagógica da 

disciplina de Sociologia em documentos oficiais e não oficiais, tais como: Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB 9394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (1998), Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (2002), Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (2006), e Referencial Curricular Lições do Rio Grande (2009).  

Para as autoras, o ensino de Sociologia é importante na medida em 

que suscite no aluno seu papel de cidadão, ciente de seus direitos e deveres, a fim 

de que se torne um sujeito consciente de sua função no contexto onde vive e 

interage, compreendendo as principais transformações contemporâneas. Durante o 

percurso histórico, a disciplina passou por altos e baixos, ora como obrigatória, ora 

como tema transversal. Em alguns momentos passou a ser trabalhada de forma 

interdisciplinar, concomitante com outras disciplinas da grade comum, dependendo 

sempre do contexto histórico e político-pedagógico que o país vivenciava.  

O ensino de Sociologia, de acordo com a pesquisa, passou por 04 

tendências pedagógicas: a primeira tendência, denominada clássica - científica 

levava em consideração a formação humanística do aluno, conduzindo-o a 

problematizar o pensamento sobre a realidade; a segunda tendência, a do período 

militar, marcado pela repressão e autoritarismo, predominou o ensino tecnicista e a 

reprodução de ideologias púbicas oficiais; a terceira tendência buscou a superação 

do ensino técnico; e a quarta favoreceu o ensino por competências, passando a 

disciplina de Sociologia a figurar em projetos transversais.  

Decorridos alguns anos, após a obrigatoriedade do ensino de 

Sociologia no Ensino Médio, houve a necessidade de pesquisas na área sobre o 

fazer docente, sobre o caráter didático-pedagógico da disciplina.  Ao analisar o texto 

“A dimensão didático-pedagógica no ensino de sociologia”, constatamos que ele traz 



28 
 

um elemento importante da Didática, a metodologia. Ao indagar “[...] que didática 

utilizar em sala de aula?, e [...] Quais metodologias seriam capazes e indicadas para 

atingir as finalidades destes temas?”, as autoras demonstram uma preocupação com 

os caminhos metodológicos em relação à disciplina, observando carência no 

desenvolvimento de saberes didáticos próprios da área, ao questionarem qual 

caminho tomar no que diz respeito às práticas pedagógicas de professores de 

Sociologia, visto a obrigatoriedade da disciplina na segunda etapa da educação 

básica. Portanto, o texto não aborda o objeto de estudo da Didática, aborda um 

elemento constituinte desta área de estudo. Também aborda, ao discutir o ensino de 

Sociologia, questões relacionadas à formação de professores, materiais didáticos e 

conteúdos curriculares – elementos estes também constituintes da Didática. 

 Em relação ao conceito de práxis, notamos que, de forma 

intrínseca, as pesquisadoras almejam por uma práxis reflexiva, declarando ser 

necessária a tomada de consciência do professor de Sociologia, conscientizando-se 

de sua ação docente, pois conforme mencionam as autoras, será necessário, por 

parte dos professores, “[...] o desenrolar desta consciência”, não sendo possível, 

sem que o professor pense nos conteúdos que responsabilize sobre suas ações e 

deveres para com sua prática pedagógica, revelando-nos uma práxis reflexiva, pois 

supõem uma ação consciente e intencional, de modo a superar sua maneira de 

pensar e rever o seu agir.  

 

* 

 

No texto 03, “A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO RECURSO PARA O 

ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA NA 4ª SÉRIE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL”, as autoras nos apresentam possibilidades pedagógicas para o 

desenvolvimento da habilidade de escrever, mais precisamente, sobre o ensino da 

argumentação nas séries iniciais da educação básica. O trabalho, tendo como 

característica a pesquisa bibliográfica e também a pesquisa de campo, girou em 

torno das seguintes indagações lançadas pelas autoras: A partir de uma proposta 

didática adequada, as crianças seriam capazes de produzir textos argumentativos, 

com pontos de vistas já definidos? Quais os meios necessários para a elaboração de 

uma proposta didática adequada para capacitar o aluno a produzir textos 

argumentativos e dialógicos?  
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A pesquisa de campo se deu em uma escola da rede pública de 

ensino do Rio Grande do Sul, em uma turma da 4ª série do ensino fundamental, no 

ano de 2009.  

As autoras, embasadas em pesquisadores sobre o tema, fazem a 

distinção entre tipologia textual e gêneros textuais, pois enquanto a tipologia é 

utilizada para designar uma espécie de sequência teoricamente definida por sua 

natureza linguística (narração, descrição, argumentação, exposição etc.), os gêneros 

textuais são textos encontrados em nosso dia-a-dia e que, segundo as autoras, 

contemplam características sócio-discursivas edificadas por conteúdos, composição 

característica e propriedades funcionais (carta, texto de opinião, bilhete, e-mail, 

artigo etc.).  

A pesquisa desenvolvida teve, como foco principal, a produção de 

uma sequência didática voltada para o processo de ensino/aprendizagem no que se 

refere às estratégias de argumentação utilizáveis em texto de opinião. De acordo 

com as autoras, esse gênero textual tem como característica a argumentação, 

encontrada geralmente em jornais e revistas.  

Essa sequência didática são atividades organizadas 

sistematicamente sobre um determinado tema, pensadas e planejadas 

estrategicamente no intuito tornar os alunos comprometidos com a própria 

aprendizagem. Nessa sequência didática, levaram-se em consideração os sujeitos 

participantes e, no caso desta pesquisa em especifico, quer-se que o aluno conheça 

e posteriormente domine o gênero textual “texto de opinião” e desenvolva 

habilidades argumentativas, adquirindo assim novas práticas de linguagem.  

Em relação à Didática, nota-se a preocupação das autoras em 

apresentar métodos e estratégias de ensino diferenciadas, assinalando uma 

sequência didática, cujos resultados indicam que as crianças dessa faixa etária são 

capazes de desenvolver habilidades argumentativas orais e escritas.   

Na fala das autoras, “[...] existe uma profunda ligação entre o que 

ensinar e o que se vai aprender [...]”, mostram preocupação com o objeto de estudo 

da Didática, designado por alguns autores, tais como Oliveira (1988) e Libâneo 

(1992) como o processo de ensino e aprendizagem, pois tal processo procura 

entender como o professor ensina e como o aluno aprende. Neste sentido, as 

autoras centram seu trabalho na metodologia de ensino e ressaltam a necessidade 

de criar estratégias pedagógicas para a efetivação da aprendizagem do aluno. No 
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texto, há também referências a conteúdos, avaliação e relação entre professor e 

aluno, todos estes, elementos constituintes da Didática.  

Quanto ao sentido de práxis, as autoras consideram que se faz 

necessária a reflexão do professor sobre as características e limitações do ato de 

escrever, considerando também que o professor deve ter um censo apurado e 

intervir eficazmente sobre os textos de seus alunos. Para isso, o professor deve ter 

clara compreensão do que é texto argumentativo, bem como saber o que é 

estruturação de uma sequência didática. Quanto a isso, podemos afirmar que suas 

ideias se aproximam de um nível de práxis reflexiva, pois supõe um pensar do 

professor sobre sua prática de ensino ao compreender os elementos já 

mencionados. Tais ações dos professores culminarão, consequentemente, na 

formação de alunos críticos e reflexivos, pois como afirmam as autoras, deve-se “[...] 

desenvolver um ponto de vista crítico, o qual lhes possibilite instituírem-se indivíduos 

ativos, capazes de participar de qualquer situação em que haja confronto de ideias 

[...]” o que pressupõe uma práxis reflexiva, pois participar de situações em que haja 

confronto de ideias requer compreender a realidade e evoluir no mundo por meio de 

uma consciência intencional (KOSIK, 1976).  

 

* 

 

O texto 04, “CONCEPÇÕES AVALIATIVAS: UM ESTUDO DE CASO 

JUNTO A PROFESSORES E ALUNOS DE UMA ESCOLA EM LONDRINA”, as 

autoras analisam as representações que professores e alunos de uma escola 

particular da cidade de Londrina têm acerca do processo de avaliação da 

aprendizagem escolar. A pesquisa, de caráter qualitativo, se deu por meio de 

estudos da literatura sobre o tema e também de forma empírica, através da pesquisa 

de campo.  

Para as autoras, a avaliação é necessária porque possibilita ao 

professor verificar o nível de competência dos alunos, em relação aos objetivos que 

foram traçados, e vislumbrando aquilo que ainda ficou por aprender. Elas afirmam 

que é de fundamental importância que o professor avalie não somente o produto 

final, mas também cada atividade escolar, de forma contínua, pois, além de avaliar o 

que o aluno aprendeu, poderá avaliar também sua própria prática pedagógica, 

analisando seu trabalho e introduzindo mudanças em sua atividade docente, caso 
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seja necessário. 

A pesquisa se deu em uma escola da rede particular da cidade 

Londrina e, conforme já mencionado, o instrumento de coleta de dados foi um 

questionário com questões abertas para professores e semiestruturadas para 

alunos. Os participantes da pesquisa foram 15 alunos da 8ª série do ensino 

fundamental e 15 professores, dos quais apenas 09 se dispuseram a responder ao 

questionário.  

Através da pesquisa, constataram que alunos e professores 

reconhecem a avaliação formativa como fundamental para a formação de alunos 

críticos e competentes. A pesquisa demonstra que, no fazer docente, aparece um 

distanciamento entre o ideal e o real, pois o corpo docente sabe da importância da 

avaliação formativa, contudo a ação pedagógica ainda é centrada no modo 

convencional, sendo na maioria das vezes, a prova o único instrumento avaliativo.  

No que diz respeito à Didática, o texto menciona um elemento 

constitutivo da Didática - a Avaliação. As autoras elegem a avaliação formativa como 

uma modalidade almejada pela maioria dos professores participantes da pesquisa, 

modalidade esta cujo intuito não é só verificar se os alunos estão atingindo os 

objetivos previstos, mas também orientar o trabalho do professor.  

Afirmam ainda, que a avaliação é um instrumento importantíssimo 

no processo de ensino/aprendizagem, pois a avaliação formativa “[...] privilegia o 

desenvolvimento contínuo do aluno, a formação do indivíduo como ser integral [...]” 

concordando, dessa forma, com Oliveira (1988), a qual afirma que tal ato contribui 

para a aprendizagem e a transformação social dos alunos. Sobre a práxis, as 

autoras dizem que [...] “O ato de avaliar é um caminho de avaliar a prática, revendo 

concepções avaliativas, em um processo de ação-reflexão-ação [...]”, corroborando a 

ideia de que o fazer docente é caracterizado por uma “atividade prática intencional e 

refletida” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007), pois, quando pensa sobre sua própria 

prática, o professor acaba por compreender qual caminho seguir, o que implica em 

uma tomada de decisão.  

Quando as pesquisadoras afirmam “[...] é preciso que os professores 

tomem consciência do seu significado – da avaliação – e assumam uma postura que 

encare possibilidades e procurem caminhos alternativos [...]” e “[...] a avaliação é um 

feedback contínuo, que possibilita fazer auto-regulações [...]”, remetem-se a uma 

reflexão acerca do conhecimento, compreendendo, dessa forma, as limitações  
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encontradas no processo de ensino e buscando alternativas para saná-las, pois ao 

procurar caminhos alternativos, supõe-se que o professor estabeleça uma relação 

entre o pensar e o agir.   

Portanto, o texto não trata do objeto de estudo da Didática, mas sim 

de um de seus componentes, a avaliação. Em relação ao sentido de práxis, 

percebemos que, ao defender as ideias sobre avaliação, as autoras aproximam-se 

de uma práxis reflexiva.  

 

* 

 

Com o texto 05, “CONDIÇÕES DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

DAS PROFESSORAS: Um Estudo na Rede Municipal de Educação de Porto União 

– SC”, as autoras se propõem a discutir as condições pedagógicas que caracterizam 

o processo de ensinar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

O texto abarca questões relacionadas à prática pedagógica de 07 

professoras da rede municipal de educação da cidade de Porto União, em Santa 

Catarina, que, no início do magistério, atuaram em classes multisseriadas. A 

pesquisa se deu em três escolas do município, tendo como instrumento 

metodológico uma entrevista com as professoras e um questionário para um 

integrante da equipe de coordenação.  

As autoras afirmam que, considerando as falas das professoras 

entrevistadas, foi possível dimensionar a prática pedagógica centrada em questões 

relacionadas ao ensino, à formação continuada, ao tempo destinado ao 

planejamento, à relação entre professor e aluno e às relações interpessoais das 

professoras. De acordo com a pesquisa, o fazer pedagógico do professor é 

configurado por vários fatores, envolvendo o tempo de ensinar, o tempo de 

aprendizagem dos alunos, a mediação entre professor e aluno e também questões 

relacionadas à vida pessoal e profissional dos profissionais do magistério. As 

autoras mencionam que, sendo a aprendizagem, o objetivo maior do ensino, a 

análise da fala das professoras evidenciou que a afetividade entre professor e aluno 

é um fator preponderante para que ocorra a aprendizagem dos alunos. 

Pelos dados obtidos na pesquisa, constatou-se que se atribui grande 

significação tanto à afetividade, na relação entre professor e aluno e quanto às 

vivências de alunos e professores, que muitas vezes interfere no processo de 
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ensino/aprendizagem.   

Ao relacionarmos este trabalho com a Didática, notamos que 

apresenta importantes elementos constitutivos da Didática, pois expõe questões 

pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem. No que diz respeito ao ensino, a 

Didática, conforme Libâneo (1992, p. 25): “investiga os fundamentos, as condições e 

os modos de realização da instrução e do ensino”. Ao se preocupar com o processo 

de ensino, o professor preocupa-se também com a aprendizagem, revelando o 

objetivo maior do processo – que é a aprendizagem do aluno. Nesse sentindo, as 

autoras, ao mencionarem o ensino como mediador da aprendizagem, concordam 

com as ideias de Libâneo.  

Em relação à práxis, as autoras, ao afirmarem “[...] o saber 

profissional do professor resulta da imbricação dos saberes obtidos na formação 

inicial e continuada, com aqueles resultantes de sua experiência na profissão e que 

constituem seu repertório de estratégias de atuação prática [...]”, as autoras 

sustentam a ideia de que os saberes das professoras advêm, primeiramente, da 

formação inicial, na graduação e que, posteriormente, atuando em sala de aula e 

com estudos posteriores, os professores adquirem experiências práticas para o 

exercício da docência. Desse modo, teoria e prática são elementos fundamentais, 

indissociáveis, sendo necessário conhecer, interpretar e agir no mundo, para 

transformá-lo (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007).   

Então, procedendo reflexivamente, o professor, graças à formação 

inicial e continuada, pode criar novas situações e recriar a partir do que já existia. 

Nesse caso, teríamos a aproximação a uma práxis criativa, revelando que os 

professores estão em constante construção de seu saber e que buscam respostas 

para os diversos dilemas que envolvem a ação docente.  

 

* 

 

O texto 06, “DIDÁTICA E A DIFERENÇA”, tem por finalidade 

investigar as contribuições do conceito da diferença para o campo da Didática. Para 

isso, as autoras trazem três tipos de análise sobre a diferença dentro do discurso da 

Didática, a saber: a Didática da diferença como exclusão, a Didática da diferença 

como inclusão e a Didática da diferença com différence.  

A metodologia adotada está pautada no método cartográfico, por 
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acreditarem, as autoras, que este método possibilita arriscar diferentes formas de se 

viver a diferença no contexto da Didática. 

Como corpo teórico, as pesquisadoras trazem autores como 

Nietzsche e Deleuze, por julgarem que estes demarcam as correntes conceituais da 

diferença, ou seja, as autoras pretendem apresentar o conceito da diferença, 

embasadas nesses autores, ao relacionarem a teoria da diferença com o campo da 

Didática.  

A Didática da diferença como exclusão, de acordo com as autoras, 

vê o professor como o redentor do conhecimento, reproduzindo de forma mecânica e 

tendo como único fim a classificação dos alunos.  Essa Didática é centrada na 

técnica da avaliação, e, ao classificar, seriar e reproduzir, acaba por categorizar as 

identidades escolares, tais como: [...] “bons e maus alunos/professores/educadores; 

reprovação e aprovação; evadidos; analfabetos; cultos e não cultos; iletrados e os 

excluídos” (p.04). Utilizando-se desse método de análise da diferença, a Pedagogia 

e, consequentemente, a Didática, reconhecem a diferença como marca da exclusão. 

A Didática da inclusão é entendida como diferença relativa, pois 

apresenta discursivamente quem é que pode ser incluído. Dialeticamente, apresenta 

quem será dominado e quem será o dominador, quem é normal e quem é diferente, 

quem tem de ser incluído e quem tem de incluir o incluído. De acordo com as 

pesquisadoras, esse discurso está impregnado da Didática contemporânea como um 

dispositivo pedagógico de inclusão social, que ultrapassa os muros das escolas, 

pois, ao tentar incluir o diferente, acaba por excluí-lo. 

A linha de análise da Didática da différence é pautada no pós-

estruturalismo e sugere uma Didática pautada na diferença, na não obviedade e no 

eterno estranhamento. Essa Didática pretende experimentar-se na diferença para 

vivenciar intensidades e singularidades que nela se produzem, vivenciar situações 

transitórias, inéditas e não dominadas pelo pensamento majoritário. A teoria da 

diferença, ao compor-se com a Didática pós-estruturalista, de acordo com a 

pesquisa, será capaz de potencializar saberes pedagógicos sem o compromisso de 

perpetuar certezas absolutas, mas sim com um compromisso micropolítico.   

Percebemos que o texto apresenta elementos constituintes da 

Didática e em alguns momentos sua trajetória histórica. Ao mencionar a Didática da 

diferença como exclusão, as autoras apresentam a Didática centrada na técnica e no 

planejamento, período este compreendido pelo tecnicismo, a partir do qual 
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prevaleciam métodos e formas da maneira de como ensinar. Ao expressarem “[...] 

diante da normalização de uma didática técnica, mecanicista, o fim didático é de 

classificação através da comparação para reproduzir o conhecimento [...]”, as 

pesquisadoras apresentam o objetivo da perspectiva tecnicista, que é a 

aprendizagem mecânica e classificatória. 

Também mencionam a Didática Magna de Comenius, que privilegia 

os conteúdos ao ensinar tudo a todos, favorecendo a aquisição e acúmulo de 

conhecimento. 

 Em relação à práxis, as autoras afirmam apontam outras 

compreensões acerca do fazer pedagógico, e, afirmando “[...] Esta pergunta tem nos 

levado a inquietações que desnaturalizam o já naturalizado nas práticas 

pedagógicas das licenciaturas [...]”, insinuam que o fazer pedagógico se faz a partir 

do enfrentamento de novas situações, novas necessidades. Tal reflexão talvez 

esteja próxima de uma práxis criativa, negando, por sua vez, uma ação pedagógica 

em que os modelos já são previamente construídos e reproduzidos. Ao expressarem 

“[...] com o idêntico reproduzimos outro idêntico, portanto um mundo se limita no 

pensamento uno [...]”, também corroboram a ideia de que a reiteração não produz 

mudanças na realidade, o que restringe a criação de novas práticas pedagógicas.  

Podemos afirmar que o texto apresenta elementos históricos que 

fazem parte da trajetória da Didática e se aproxima da práxis criativa; no entanto, as 

autoras elegem a Didática da diferença com différence, a diferença pela diferença, 

que valoriza o efêmero, o afetivo, o subjetivo e o relativismo e não leva em 

consideração o sujeito como ser social. 

Essa Didática, de cunho pós-estruturalista, se afirma como não 

dialética e, conforme as autoras, tal teoria postula que se deve desapegar “[...] de 

um ideal pedagógico ao desprender-se do romanesco educativo conscientizador 

[...]”, colocando em xeque o papel da Didática, que se compromete com a efetivação 

do processo de ensino/aprendizagem de forma intencional, com a apropriação dos 

conhecimentos sistematizados e com a formação humana omnilateral, sendo a ação 

pedagógica de caráter teleológico, não de caráter casual, pois pressupõe uma ação 

consciente e refletida no ato pedagógico.  

Trata-se de um novo olhar para a Didática, desmontando o já 

existente (de todas as ordens) e propondo uma dimensão política artística para se 

deparar com o inédito.  Uma práxis criativa???? Parece-nos que sim. 
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* 

 

O texto 07, “DO FRACASSO DA DIDÁTICA À EVASÃO ESCOLAR? 

OU DA EVASÃO AO FRACASSO ESCOLAR?” tem como objetivo investigar o 

contexto da evasão escolar sob a ótica da organização Didática da escola, da 

participação da família e do sujeito que fracassa. O texto, tendo como características 

a pesquisa bibliográfica e também a pesquisa de campo, investiga a problemática da 

evasão escolar e tenta responder às seguintes indagações: Por que crianças e 

adolescentes se evadem do espaço escolar?  Qual a parcela de responsabilidade da 

escola sob a perspectiva de intervenção pedagógica, da família e da sociedade? O 

que pensam as crianças e adolescentes – do universo da evasão – sobre a escola e 

qual a contribuição desta para sua formação?  

A pesquisa se deu com base em observações, questionários, 

entrevistas e conversas informais em uma escola pública situada na periferia de uma 

cidade do interior do Paraná. Os sujeitos participantes foram 10 professores da rede 

pública (8 professores e 2 pedagogos), 10 pais, cujos filhos apresentam dificuldade 

em permanecer na escola, e 15 alunos da 5ª à 8ª série do ensino básico público,  

que, acabaram-se por evadirem da escola e, na ocasião, encontravam-se foram da 

faixa etária em relação à série que cursavam. A autora busca compreender, através 

dos dados coletados, as representações sociais dos participantes da pesquisa 

acerca da escola, da família e do sujeito que se evade da escola.  

A autora menciona que, ao analisar as representações dos 

professores acerca da evasão escolar, em momento algum se menciona que tal 

problema pode ser decorrente de fatores históricos, que privilegiam a classe 

dominante e marginalizam os menos esclarecidos e com menor poder aquisitivo.  

Também não se menciona que a evasão escolar pode ser decorrente da 

organização pedagógica escolar, eximindo-se a escola de sua parcela de culpa. 

Afirma ainda que “nunca se pensou efetivamente um modelo 

didático-pedagógico que considerasse as reais necessidades de aprendizagem dos 

sujeitos que frequentavam os bancos escolares”, o que acaba por comprometer a 

permanência dos alunos nas instituições de ensino, ocasionando então a evasão 

escolar.  

Pelos dados coletados entre os alunos, referentes à evasão escolar, 

percebemos que o índice de escolarização e fracasso escolar está atrelado às 
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condições socioeconômicas e à metodologia adotada pelos professores (muitas 

vezes desmotivantes) que garantem ou não a permanência do aluno no sistema 

escolar. De acordo com a pesquisa, a fragmentação dos conteúdos, a 

descontextualização e a ausência de intencionalidade são fatores que precisam ser 

superados por meio de implementação de uma política pedagógica que problematize 

a realidade e faça coincidir os interesses formativos da escola com os anseios e 

necessidades do alunado, pois é certo que os alunos “esperam alguma coisa da 

escola, mas não sabem direito o quê”.  

Os pais, igualmente sujeitos da pesquisa, culpabilizam a sociedade 

e os próprios filhos pela evasão e pela repetência. Supõe-se que muitos trabalham o 

dia todo e, em razão da pouca instrução, acabam por não acompanhar os filhos nas 

vivências escolares.   

No que diz respeito ao nosso tema de pesquisa, o texto apresenta 

elementos constitutivos da Didática. Quando expõem “[...] Toda ação educacional 

deve estar pautada em um planejamento estruturado em conformidade com as 

necessidades educacionais do alunado” e “A seleção de conteúdos deve dar 

respostas ao cumprimento dos objetivos propostos e a avaliação deve ser entendida 

como processo e não como fim desse processo [...]” a autora apresenta-nos 

aspectos do processo de ensino/aprendizagem e faz referências às dimensões: “o 

que ensinar, como ensinar, por que ensinar e para que ensinar”,  pois pressupõe a 

reflexão crítica do professor acerca do processo de ensino e sua preocupação  com  

o planejamento, os conteúdos a serem ensinados, os objetivos propostos e a forma 

avaliativa.    

Ao explicar o sentido de práxis, a autora afirma que “[...] Cabe, ao 

corpo docente estudar suas ações didáticas com a finalidade de reorientar suas 

práticas com mais intencionalidade e significado [...]”. Percebemos uma aproximação 

com a práxis reflexiva, pois ao falar das ações didáticas e da reorientação de sua 

prática docente, espera-se de todos os professores uma ação consciente, 

intencional e transformadora. Da mesma maneira, quando diz “[...] deve haver 

consciência do envolvimento político dos profissionais da educação e de seu 

posicionamento referente à ação pedagógica [...]”, subentende uma atividade 

comprometida e reflexiva diante do fazer pedagógico.  

Contudo, ao tentar responder ao questionamento que dá título a 

esse texto, - Do fracasso da didática à evasão escolar? ou da evasão ao fracasso 
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escolar? – a pesquisa não encontra um único responsável pela situação e sim um 

conjunto de ações que a fazem existirem. O aluno que evade não consegue 

aprender os conteúdos ensinados e a escola é a única responsável pelo fracasso 

escolar, pois, ao assumir diferentes papéis e legitimar as desigualdades sociais, 

acaba por comprometer-se com a qualidade de ensino. O professor sente-se 

desmotivado devido à precarização de seu trabalho e os pais acabam por culpar a 

escola e a sociedade.   

Deve-se então, como propõe a autora, buscar alternativas e ações 

pedagógicas que combatam a evasão escolar, a repetência e a exclusão, não se 

eximindo da responsabilidade que lhe cabe. A comunidade escolar como um todo, 

deve propor ações que fortaleçam a inclusão (e de qualidade) dos alunos nas 

escolas, combatendo o fracasso escolar.  

Nesse sentido, podemos afirmar que o texto analisado apresenta 

elementos, tanto da Didática, quanto de um nível de práxis analisada. A autora não 

discute o objeto de estudo da Didática, mas trata da Didática em seus diferentes 

componentes e a relação necessária com uma política pedagógica que problematize 

a realidade e integre os interesses formativos da escola com os anseios e 

necessidades do alunado.  

 

* 

 

No texto 08, “ENSINO E PESQUISA EM DIDÁTICA: 

CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE”, é apresentada a trajetória histórica 

da Didática a partir de 1980 até os dias de hoje. As autoras tiveram a preocupação 

em compreender como é discutida a formação docente a partir da concepção de 

Didática e dividiram o texto da seguinte forma: a primeira parte aborda a negação à 

reconstrução da Didática; a segunda parte discute a consolidação da Didática; e a 

terceira parte abarca as perspectivas atuais.  

A pesquisa, de cunho bibliográfico, procurou verificar, em obras 

representativas do campo da Didática e anais publicados em eventos, quais são as 

contribuições dessas produções com o redimensionamento do processo de 

formação docente a partir dos anos 80. 

Na década de 1980, devido aos resquícios da Ditadura Militar, a 

Didática era compreendida como um conjunto de técnicas e prescrições acerca da 
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ação docente, características estas do tecnicismo. No entanto, houve autores que 

defendiam a Didática ancorada na teoria Critico-social-dos-conteúdos, 

fundamentada nas dimensões humanas, técnicas e sociais.  

Nesse sentido, o objeto de estudo da Didática, é compreendido, 

pelas autoras, como uma prática social, sendo o processo de ensino e 

aprendizagem, a essência da questão, preocupando-se em como ensinar e para 

quem ensinar. Na década de 1990 surge um repensar sobre a Didática, no intuito de 

lhe dar legitimidade e especificidade.  

As autoras focam o objeto de estudo da Didática de acordo com 

pesquisadores da área, que buscam verificar como se discute a formação docente, 

considerando os seguintes aspectos: objeto e campo de estudo; papel da Didática 

na formação e atuação docente; relação da Didática com outras áreas do 

conhecimento e indicações metodológicas para o processo de formação. Os 

pesquisadores mencionados aos quais se faz referência neste texto são: José 

Carlos Libâneo, Maria Rita Oliveira, Antonio Joaquim Severino e Ilma Passos 

Alencastro Veiga. Em relação à Didática, mencionam que: como objeto da Didática, 

Oliveira (1992, p. 29 apud SOUZA; NORONHA, 2013, p. 5), considera o ensino “em 

sua essência como um meio através do qual os atores da situação pedagógica se 

relacionam com o mundo e com os homens e que se concretiza na aula”. Esclarece 

que, mesmo focalizando sua atenção na aula, o professor entende-a como uma 

manifestação do ensino e do trabalho didático, analisado e compreendido à luz da 

totalidade. 

Estabelecer para a Pedagogia e para a Didática um estatuto de 

cientificidade requer uma profunda reconceitualização da própria ciência. O dado 

novo e original que exige essa reconceitualização é o caráter práxico da educação, 

ou seja, ela é uma prática intencionada. Sua existência, sua realidade, sua 

substancialidade se constituem exatamente por essa condição de ser uma ação de 

intervenção social que constrói os seres humanos (SEVERINO, 1996, p.68 apud 

SOUZA; NORONHA, 2013, p. 6). A Didática tem como objeto de estudo o processo 

de ensino em sua globalidade, ou seja, nas suas finalidades sociopedagógicas, 

princípios, condições, e meios de direção e organização do ensino e da 

aprendizagem, por meio do que se assegura a mediação docente de objetivos, 

conteúdos, métodos, em vista da efetivação da assimilação consciente de 

conhecimentos (LIBÂNEO, 1997 apud SOUZA; NORONHA, 2013, p.5).  
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Ao discorrerem sobre o ensino como objeto de estudo da Didática, 

as autoras citam Veiga, que afirma haver interdependência entre ensino e 

aprendizagem: O objetivo maior do ensino passa a ser a construção do 

conhecimento e para isso é indispensável o contato e o envolvimento do aluno. 

(VEIGA, 2004, p.15, apud SOUZA; NORONHA, 2013, p.04).   

As autoras concluem a pesquisa apontando que o movimento de 

reconstrução e consolidação da Didática contribuiu significativamente com novas 

perspectivas para a formação do professor, atuando de forma comprometida com os 

aspectos sociopolíticos da docência e compreendendo a dimensão global do 

processo de ensino e aprendizagem.   

Em relação à Didática, este texto apresenta sim os elementos 

constitutivos da Didática, o percurso histórico e apontamentos para os novos rumos 

da Didática, assumindo compromisso social e político com a docência ao considerar 

engajamento com uma proposta crítica de formação de professores.  Ao sustentar 

que a Didática, hoje, tem como finalidade “[...] fomentar análises teóricas que 

possibilitem a construção de possibilidades metodológicas, num constante 

movimento entre teoria e prática [...]” sem “[...] oferecer receitas nem de exigir 

atitudes prescritas [...]”, as autoras sustentam a ideia de que se faz necessário o 

repensar das/nas práticas educativas.  

Em relação aos níveis de práxis, podemos afirmar que existe grande 

aproximação das ideias dos autores com os níveis de práxis reflexivo, criativo e 

imitativo.    

Ao afirmarem que “[...] o educador constrói seus saberes e fazeres 

docentes e os reconstrói continuamente [...]” e que o objeto de estudo da Didática 

visa a “[...] superação da dicotomia entre teoria e prática [...]”, as autoras focam uma 

práxis reflexiva, ao passo que o professor constrói e reconstrói sua ação docente 

continuamente, estabelecendo relação dialética entre teoria e prática, pois a 

compreensão da realidade à luz da teoria é condição de uma prática transformadora.  

As autoras, ao afirmarem que “[...] Os docentes aprendem com o 

que fazem e usam esses saberes para propor novas experiências, podendo até 

guardar elementos das anteriores, mas sempre ressignificadas no novo contexto 

[...]”, aproximam-se de uma práxis que vai da imitativa à criativa, pois os professores, 

ao seguirem modelos já experimentados em outras situações, poderão ressignificar 

a sua prática e ampliar o que já foi criando.  
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Percebemos que o objeto de estudo da Didática, mencionado no 

texto, é o processo de ensino aprendizagem. As autoras, ao trazerem esse objeto, 

apresentam elementos constitutivos da Didática (planejamento, objetivos, conteúdos, 

avaliação etc.). Apresentam também a trajetória histórica dessa área de estudo e a 

discussão acerca do que foi a Didática ontem e como vem sendo considerada nos 

dias atuais.  

Por fim, no que se refere à práxis, também são apresentadas 

aproximações com a práxis imitativa, mas também reflexiva e criativa.    

 

* 

 

O texto 09, “O AGIR DO UNIVERSITÁRIO NUMA ABORDAGEM DA 

COMPLEXIDADE”, apresenta o relato de um Projeto de Pesquisa intitulado PEFOP - 

Paradigmas Educacionais e Formação de Professores -, envolvendo uma 

docente/coordenadora e 12 alunos da disciplina de Prática Pedagógica dos 

Professores Universitários, do Mestrado em Educação de uma Universidade do 

estado do Paraná.  

Os estudos foram feitos com base em uma pesquisa qualitativa do 

tipo pesquisa-ação, com intenção participativa e transformadora.  As autoras relatam 

que a pesquisa envolveu cinco fases, a saber: 1) investigação de referencial teórico 

e bibliográfico sobre o tema; 2) produções individuais de quadros sinópticos sobre as 

abordagens conservadoras e inovadoras da prática educativa; 3) produções 

coletivas somadas às contribuições do grupo com quadros referenciais e cruzamento 

das categorias de autores indicados; 4) discussões críticas e reflexivas do grupo 

acerca da docência em seus vários níveis, principalmente no nível superior; 5) 

elaboração de um artigo reflexivo dentro de uma prática pedagógica sob o viés do 

paradigma da complexidade. As autoras utilizam, entre outros autores, Marilda A. 

Behrens, Mario O. Marques, Maurice Tardiff, Marcos T. Masetto, para embasar o 

estudo. 

Tendo como linha teórica o paradigma da complexidade, o estudo 

busca superar a visão reducionista e cartesiana de modelos educacionais 

conservadores e propõe uma ação docente que oportunize uma aprendizagem 

criativa, crítica e transformadora, baseada em referenciais teóricos e práticos que 

subsidiem práticas educativas inovadoras por meio da teoria da complexidade.  
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De acordo com as autoras, a teoria da complexidade procura romper 

com o paradigma conservador. Busca a superação da reprodução fragmentada por 

meio da produção do conhecimento, pois com a aproximação das partes, visa à 

compreensão do todo. Desse modo, as autoras apontam a necessidade de um fazer 

pedagógico pautado no aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e 

aprender a ser, e em métodos que contemplem a problematização e a reflexão do 

processo de ensino, para que, professores possam atuar com competência, 

criticidade e reflexão.  

Percebemos que o texto não apresenta o objeto de estudo da 

Didática, no entanto, refere-se à prática pedagógica de professores, que abarcam 

questões relacionadas a métodos de ensino, elemento constituinte da Didática.  

A metodologia está relacionada à concepção de ensino do professor 

e as autoras, ao afirmarem que o professor deve “[...] ultrapassar os modelos 

conservadores, centrados na memorização, na repetição, baseados num ensino 

fragmentado e descontextualizado [...]”, argumentam que a metodologia baseada no 

ensino tradicional deve ser superada por meio de ações inovadoras na prática 

docente dos professores.  

Em vários momentos, as autoras mencionam a necessidade de o 

professor refletir sobre sua própria prática, sendo seu dever: “[...] problematizar, 

refletir e analisar a prática pedagógica” e atuar “[...] posicionando-se 

paradigmaticamente, assumindo uma postura de análise e reflexão de sua prática 

[...]”, a fim de que possa “[...] formar um discente pesquisador e reflexivo/crítico, e 

este possa aprender com autonomia e influenciar positivamente em seu convívio 

social”. Ao elencar a reflexão da prática docente como algo fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem, as autoras aproximam-se de uma práxis 

categorizada como reflexiva, pois argumentam que tendo intencionalidade em suas 

ações, consciência e reflexão no fazer pedagógico, o professor deverá estabelecer 

relação entre e o agir e o pensar.  

Pelos argumentos das autoras, notamos que o professor deve, 

através da formação continuada e da teoria da complexidade, inovar sua prática 

docente, apresentando metodologias diversificadas para atender às novas 

demandas do século XXI, combinando, de certo modo, o enfoque transformador com 

o enfoque empreendedor, voltado para o mercado de trabalho. Ao afirmar que o 

professor deve se preparar para as “[...] constantes mutações geradas pelo mercado 
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de trabalho [...]” e adequar-se “às necessidades de seus alunos, sobre o prisma de 

um paradigma inovador [...]”, elas nos levam a pensar que talvez estejam fazendo 

certa combinação de intencionalidades e fundamentação teórica, que nem sempre 

são combináveis, mas que nos remetem à divisão das ações intelectuais e 

instrumentais, acarretando, como consequência, uma possível contradição em seus 

argumentos. Esta nossa análise pode ser justificada por Kuenzer (2004, p.3), a qual 

afirma que, ao atender as necessidades da nova demanda do mercado produtivo, o 

professor estaria por favorecendo uma cisão entre teoria e prática visto que, “busca 

atender às exigências do processo de valorização do capital”.  

No que diz respeito ao objeto deste estudo, concluímos que as 

autoras não tratam do objeto de estudo da Didática, mas apresentam um elemento 

constituinte da Didática - a Metodologia adotada pelo docente - e aproximam-se de 

uma práxis reflexiva, ao proporem ao professor momentos de reflexão de suas 

ações e melhoria no processo de ensino/aprendizagem, por meio de uma prática 

criativa, crítica e transformadora.    

                             

* 

 

O texto 10 – O ESTÁGIO CURRICULAR EM CURSOS DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONFIGURAÇÕES DE UM CASO - tem como 

objetivo analisar a constituição dos estágios curriculares de 13 cursos presenciais de 

licenciaturas de uma Universidade pública da Região Sul do país, a saber: Ciências 

Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Letras (Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola, Inglês e Literaturas de Língua 

Inglesa, Português e Espanhol e respectivas Literaturas, Português e Francês e 

respectivas Literaturas, Português e Inglês e respectivas Literaturas, Português e 

Literaturas de Língua Portuguesa), Matemática, Música, Pedagogia, Química e 

Teatro. 

No intuito de compreender melhor os estágios curriculares e práticas 

de ensino, este trabalho procurou responder às seguintes indagações: Como se têm 

constituído os estágios curriculares nos cursos presenciais de licenciatura de uma 

Universidade pública da Região Sul? Que concepção de formação de professor 

perpassa esses cursos? Como referencial teórico, as autoras recorreram aos 

estudiosos da área, entre os quais, Miguel Arroyo, Ilma P. Alencastro Veiga e Selma 
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Garrido Pimenta, além de consulta à legislação e aos Projetos Pedagógicos dos 

cursos de Licenciaturas. 

O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular 

obrigatório em todos os cursos de licenciaturas e faz parte da formação inicial do 

futuro professor. De acordo com as autoras, o Estágio Curricular é muito importante, 

pois, é pela vivência na escola, no campo de estágio, e pelo contato direto com os 

professores do ensino básico, que os estagiários podem problematizar e refletir 

sobre os desafios diários da prática pedagógica, que lhe proporciona aproximação 

com a realidade na qual possivelmente irão atuar.  

As autoras dizem que, embora o estágio seja um componente 

importantíssimo na formação inicial do professor, muitos estágios não possuem 

compromisso ético em formar um profissional comprometido com o fazer docente.  A 

maioria dos cursos de formação de professores organizam os estágios por 

disciplinas, centrando as atividades na observação, planejamento e regência, e com 

isso caracterizam o estágio como uma disciplina acadêmica de menor valor em 

relação às disciplinas teóricas específicas da área de atuação. Além disso, as 

autoras referem a escola, bem como os professores que vão receber os estagiários, 

não se vêm como coformadores dos estagiários, tornando-se a escola apenas 

campo de aplicação.  

Com os resultados obtidos da analise dos Projetos Pedagógicos das 

licenciaturas já mencionadas, as autoras afirmam que os estágios estão em 

consonância com a legislação e que a carga horária estabelecida está de acordo 

com a resolução CNE no 02/2002. No entanto, existe a supremacia de disciplinas 

teóricas específicas da área de formação dos cursos de origem em relação à 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. As autoras também atentaram para 

ao fato de que alguns cursos dão ênfase maior à formação específica, enquanto 

outros apresentam um projeto mais integrado, preocupando-se com a formação do 

professor, destacando-se os cursos de Pedagogia, Biologia e Matemática.  

O texto não trata do objeto de estudo da Didática, contudo, 

apresenta um elemento muito próximo da área da Didática, pelo qual os formandos 

vão exercitar os seus componentes, como planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de ações pedagógicas nas escolas. As autoras, ao mencionarem a 

importância dos Estágios Curriculares Supervisionados na formação inicial dos 

futuros professores, nos trazem elementos que norteiam a prática pedagógica. Ao 
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afirmarem que “[...] o estágio visa proporcionar ao professor em formação a vivência 

da docência, a experiência pedagógica em seus diversos aspectos em uma escola 

de educação básica [...]”, pressupõem questões relacionadas à docência e formação 

de professores e, de acordo com Gatti (2008, apud BERBEL, 2012, p. 6), “Didática e 

Formação de Professores, estão estreitamente vinculadas, uma servindo à outra e 

ambas [...] ao futuro professor”.   

Ao citarem Leite (2008, p. 37 apud PINTO; FELDKERCHER; 

BRESSAN, 2010) e acreditarem que “[...] o estágio, além da docência, deva “formar 

o profissional docente como intelectual crítico-reflexivo, possibilitando a construção 

dos saberes docentes necessários para compreender e atuar na realidade 

educacional e propor alternativas pedagógicas [...]” (destaque das autoras), as 

autoras sugerem a construção de uma consciência mais elevada, à medida que 

passam a refletir sobre algo concreto e a questionar o fazer docente, ao situar sua 

ação dentro de um contexto histórico, social e político.  

Por trechos do discurso das autoras como os acima citados é que 

ousamos afirmar que, em relação à práxis, percebemos uma aproximação com a 

práxis criativa e reflexiva.  Portanto, o texto apresenta elementos relacionados à 

Didática e apresenta indícios de uma práxis criativa e reflexiva.   

          

* 

 

O texto 11 - O LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA E SEU USO NAS 

AULAS: O PONTO DE VISTA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - tem como objetivo 

fazer compreender a relação que professores e alunos estabelecem com o livro 

didático e analisar o que alunos do Ensino Médio pensam sobre o uso do livro 

didático de Física.  

A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi desenvolvida no ano de 

2009, em escolas públicas de um município da Região Metropolitana de Curitiba. Na 

primeira etapa da investigação, a pesquisa foi aplicada no início do ano letivo aos 

alunos da terceira série do Ensino Médio, para verificar as suas expectativas em 

relação ao livro didático de Física. Posteriormente, na segunda etapa do trabalho, já 

no final do ano letivo, foram propostos questionários aos alunos das três séries do 

Ensino Médio, objetivando-se avaliar algumas condições de uso do livro de Física 

durante o ano.  
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Os autores justificam a necessidade de ampliar as investigações em 

torno do livro didático, não com vista a examinar os conteúdos, mas para ampliar as 

investigações em torno do olhar dos alunos em relação ao uso do livro didático, mais 

especificamente, nesse estudo, a relação que os alunos do Ensino Médio 

estabelecem com o uso do livro didático de Física.  

Os resultados apontam que os livros didáticos não são utilizados por 

alunos nem por professores em sala de aula. Os textos e imagens contidos nos 

livros não estão sendo objeto de trabalho nas aulas; o livro didático é utilizado 

apenas para resolução de problemas e exercícios. Opondo-se a essa situação, os 

autores afirmam a necessidade do uso do livro didático no cotidiano escolar, como 

fonte de informação que deva contemplar a leitura e o trabalho específico, a fim de 

possibilitar, estimular e efetivar a relação dos alunos com o conhecimento.  

Em relação à Didática, o texto não apresenta o objeto de estudo da 

Didática, mas diz respeito a um recurso didático que pode contribuir ou não para o 

processo de aprendizagem: o livro didático, nesse caso, o livro didático de Física. A 

Didática, de acordo com Libâneo (2011), é uma área de estudo que lida com o 

processo de ensino no seu conjunto, no qual os objetivos, conteúdos, métodos, 

recursos e formas de gerir a aula “relacionem-se entre si, de modo a criar condições 

e modos de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa”. Percebendo a 

importância do livro didático como um recurso pedagógico, o professor estabelece 

condições para que o processo de ensino se efetive, promovendo a aprendizagem 

do aluno.  

No que diz respeito a possíveis aproximações entre os níveis de 

práxis, a pesquisa lembra, superficialmente, de um nível de práxis reflexiva, 

afirmando que os estudos devem valorizar “[...] as relações que professores e alunos 

estabelecem com esse artefato da cultura escolar, no uso que fazem dele nas 

atividades cotidianas, seja para o planejamento, seja para o desenvolvimento das 

aulas [...]”. Aproxima-se também de uma práxis reflexiva ao propor uma investigação 

em torno do que os alunos do Ensino Médio e professores pensam acerca do uso do 

livro didático de Física. Nesse sentido, os autores ressaltam a necessidade de novos 

estudos, que repensem, reflitam e contestem a preponderância das pesquisas atuais 

que analisam os conteúdos apresentados nos livros didáticos de Física. 

 

* 
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O texto 12, O TRATAMENTO DO ERRO E SUA RELAÇÃO COM A 

PRÁTICA AVALIATIVA PROPOSTA POR PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR 

A DISTÂNCIA tem como objetivo descrever o tratamento do erro dentro das práticas 

avaliativas propostas por professores de um curso de ensino superior oferecido na 

modalidade a distância. Seguindo uma abordagem qualitativa, de natureza 

descritivo-explicativa, a pesquisa objetiva, também, verificar como o erro é reportado 

ao aluno, sendo os dados coletados por meio de entrevista semiestruturada e 

análise dos documentos avaliativos dos docentes sujeitos da pesquisa. O trabalho 

foi realizado com 11 professores de um curso pertencente às Ciências Sociais 

Aplicadas via EaD.  

De acordo com as autoras, a Educação a Distância é uma 

modalidade de ensino resultante da nova ordem econômica mundial e com ela visa-

se atender às novas demandas educacionais do mundo globalizado.  

Apoiadas em estudiosos da área como Daniela Melaré Barros, Edith 

Litwin e Maria Luiza Belloni, as autoras apresentam sucintamente a trajetória 

histórica da EAD e defendem que hoje essa modalidade superou o estigma de 

ensino emergencial, ineficiente e de baixa qualidade, listando como pontos 

favoráveis à aprendizagem, a separação entre professor e aluno, a utilização 

sistemática de meios e recursos tecnológicos, a aprendizagem individual, a 

comunicação bidirecional e a democratização do ensino pela facilidade de acesso.  

No capítulo destinado à avaliação da aprendizagem, as autoras 

argumentam que o tema é considerado um dos mais delicados da prática 

pedagógica do professor e, concordando com Haydt (1997), afirmam que os 

resultados obtidos nas avaliações servem tanto para orientar os alunos com 

dificuldades, quanto para refletir sobre a atuação do discente em sala de aula, 

fazendo rever a sua própria prática.  

Os resultados obtidos na pesquisa indicam que a maioria dos 

professores pesquisados entende que a busca pelas causas do erro deve partir do 

aluno, os quais afirmam que não esclarecem os erros aos alunos, a não ser que 

estes entrem em contato solicitando, o que acaba contribuindo para distorcer o 

conceito de autonomia. As autoras constatam que uma minoria dos professores que 

contribuíram com a pesquisa demonstra preocupação com o processo posterior à 

aplicação dos instrumentos, incentivando os alunos a buscarem e compreenderem 

as causas dos erros. Como apontamentos, as autoras sugerem a necessidade de 



48 
 

formação continuada aos professores participantes da pesquisa, visto que muitos 

têm como modelo o ensino presencial em suas práticas avaliativas no ensino a 

distância.  

No que diz respeito à Didática, o texto não apresenta o objeto de 

estudo da Didática. Apresentam um elemento constituinte desta – a Avaliação –, 

mostrando a relação que o professor da modalidade de ensino a distância, 

estabelece com o erro em sua prática docente. Ao afirmarem que “[...] os dados 

provenientes da avaliação servem tanto para ajudá-lo na orientação aos alunos com 

dificuldades, quanto para refletir sobre sua própria atuação em sala de aula [...]” e 

“[...] procurando assim melhorar o ensino e a aprendizagem, apontando possíveis 

deficiências no desenvolvimento [...]”, as autoras entendem que, pelo processo de 

avaliação, é possível verificar se os alunos estão ou não atingindo os objetivos 

propostos e orientar o trabalho do professor.  

Ao defender uma aprendizagem individual, a separação entre 

professor e aluno, para o atendimento à nova demanda do mundo globalizado, as 

autoras acabam confirmando que a EaD valoriza a autoaprendizagem, ignorando, de 

certo modo, a fundamental importância da interação entre professor e aluno e entre 

aluno e aluno, visto ser o contato pessoal algo essencial no processo de 

ensino/aprendizagem. Também, conforme o nosso entendimento, concordando com 

Kuenzer (2006), e contrariando uma formação humanística a qual prezamos, há 

evidências de que, em alguns casos, a Educação a Distância possui interesses 

mercadológicos (e políticos), visto o número exacerbado de instituições, de 

idoneidade discutível, que oferecem essa modalidade de ensino, o que pode 

comprometer, de certa maneira, a formação do aluno, no sentido da não criação “de 

identidades autônomas intelectual e eticamente”, tendo como consequência, 

tornarem-se incapazes de responder e superar as demandas do capitalismo 

(Kuenzer, 2006).   

Em relação aos níveis de práxis, percebe-se aproximação com a 

práxis criativa, pois as autoras verbalizam que “[...] a ação educativa implica num 

entendimento das ações humanas como construtoras da própria história, num 

constante processo no qual o homem transforma a si mesmo e sua consciência 

social [...]”, o que as aproxima de Sánchez Vázquez (2007), segundo o qual, ao 

apontar que o homem, como ser histórico e social, reconhece a necessidade de 

criar, de modo a transformar a si e também o seu entorno a partir de experiências 
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concretas.  Além disso, percebe-se que as autoras manifestam uma intencionalidade 

nessa direção.  

* 

 

O texto 13 - O USO DO MAPA CONCEITUAL INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO FORMATIVA - tem como objetivo fazer compreender de que forma e se 

a introdução de uma nova ferramenta avaliativa - o mapa conceitual - contribui ou 

não para a consecução de uma avaliação formativa.  

A pesquisa foi realizada em uma instituição particular da cidade de 

Itajaí - Santa Catarina, e envolveu 22 professores atuantes nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. As autoras optaram pela pesquisa qualitativa, utilizando para a 

efetivação, os seguintes instrumentos: questionários, entrevistas semiestruturadas, 

observações em sala de aula e análise de documentos.  

Os professores, sujeitos da investigação, participaram de oficinas 

pedagógicas para fundamentar, planejar e refletir sobre suas ações e também 

apropriarem-se, teoricamente, de estudos relativos à temática focalizada, nesse 

caso, o uso do mapa conceitual.  

De acordo com as autoras, a utilização do mapa conceitual no 

cotidiano da sala de aula possibilita ao professor identificar as fragilidades 

específicas da aprendizagem dos alunos, fornecendo-lhe pistas e indicadores 

relacionados à não-aprendizagem. Com isso, o professor poderá intervir de maneira 

oportuna e adequada, oferecendo aos alunos, condições de efetivação do processo 

de apropriação do conhecimento.   

Como resultado, as autoras evidenciam que a utilização do mapa 

conceitual como instrumento de avaliação formativa, permite ao professor: (a) situar 

o aluno em seu próprio continuum de aprendizagem, identificando não somente os 

conceitos por ele apropriados, mas a maneira como esses vão sendo interligados a 

outros; (b) não limitar as respostas do aluno à tentativa única; (c) analisar a distância 

entre os objetivos e os resultados obtidos, pela identificação e compreensão dos 

erros manifestos, concebendo formas e espaços de superação; (d) favorecer a 

reflexão e a superação, visto que o caráter informacional do mapa conceitual suscita 

o redimensionamento do ensinar e do aprender.  

Em relação ao texto em questão verificamos que não apresenta o 

objeto de estudo da Didática, mas trata de dois elementos constituintes da Didática – 
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a Avaliação e a Metodologia de ensino - ao propor a utilização de mapas conceituais 

no cotidiano da prática docente dos professores participantes da pesquisa como 

estratégia de ensino.    

As autoras afirmam que “[...] Ao avaliar de maneira contínua e 

subsequente, o professor tem a constante preocupação em observar as conquistas 

e avanços dos alunos” e “[...] mais que se certificar do domínio de alguns 

conhecimentos, a avaliação assume compromisso com a identificação das 

dificuldades de aprendizagem”. Com isso, sustentam a ideia de que a avaliação 

formativa é feita durante todo o processo, com o intuito de verificar se os alunos 

estão atingindo os objetivos previstos, servindo também para recuperar as possíveis 

falhas ocorridas durante o processo de ensino e aprendizagem, orientando o 

trabalho do aluno e também do professor (LUCKESI, 2001 apud LOPES; SOUZA; 

GUIMARAÊS, 2010).    

No que se refere aos níveis de práxis, percebemos aproximação 

com a práxis reflexiva, pois as autoras argumentam que “[...] as práticas avaliativas 

dos professores devem desenvolver a capacidade de pensar sobre as cognições, de 

refletir sobre o próprio processo de aprendizagem, bem como de efetuar a 

autorregulação da aprendizagem [...]”, o que revela uma ação consciente e 

intencional dos professores, pois ao refletir sobre suas próprias ações eles alcançam 

um grau elevado de consciência envolvido em sua atividade prática.  

Portanto, o texto em questão aborda elementos constituintes da 

Didática: a Avaliação e a Metodologia, ao sugerir o uso de mapas conceituais, como 

um recurso que favorece uma avaliação formativa, com consequente aproximação à 

práxis reflexiva. 

* 

 

O texto 14 - OBJETIVOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM: 

ANÁLISE CRÍTICA - foca o estudo dos objetivos de ensino como elemento 

fundamental no processo didático. A pesquisa teve como propósito verificar se os 

autores de obras de didática, ao proporem os objetivos para o ensino de conteúdos, 

preocupam-se apenas com o conteúdo em si, ou se apresentam a dimensão social 

extraescolar da aprendizagem.  Posteriormente, procurou-se, na pesquisa, averiguar 

o entendimento dos consultores das lições da Seção “sala de aula”, da revista Nova 

Escola, acerca dos objetivos de ensino.   
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Para a realização do estudo, o autor buscou uma fundamentação 

teórica que priorizasse o entendimento do ensino e da aprendizagem direcionada a 

uma vivência social além do ambiente escolar e os resultados mostram que, das 

obras de Didática consultadas, algumas não se preocupam com o uso social dos 

conteúdos. Dialogam muito bem acerca dos objetivos de ensino, mas não 

esclarecem que, ao ensinarem os conteúdos sistematizados, os professores podem 

ir além da transmissão-aquisição-verificação dos conhecimentos científicos e, como 

consequência, o aluno não vê sentido naquilo que está aprendendo. No entanto, 

existem outros estudos que têm como foco a aprendizagem dos conhecimentos 

visando à transformação e aplicabilidade social. De acordo com a pesquisa, algumas 

obras buscam encaminhar didaticamente o ensino e a aprendizagem dos conteúdos 

para a vida social, além da sala de aula.   

Em relação à segunda parte da pesquisa, sobre os objetivos das 

lições da seção “Sala de Aula” da Revista Nova Escola, foram analisados todos os 

exemplares da Revista Nova Escola, do ano de 2009 e os publicados até o momento 

da publicação desse estudo. Como resultado, o autor vê que a maioria dos 

planejamentos de aulas contidos na revista não encaminhava para uma 

aprendizagem subsequente, adquirida nas aulas, considerada, portanto, apenas 

como uma ação intelectual e não uma prática social carregada de elementos 

significativos para transformação extraescolar da vida dos alunos.   

Em relação ao objeto de estudo da presente pesquisa, o texto 

abarca elementos importantes do processo didático. Apresenta como problema 

central a elaboração dos objetivos para o ensino dos conteúdos, mas a preocupação 

com processo de ensino/aprendizagem e com a Didática, fato este justificado no 

trecho: “[...] a pesquisa que desenvolvemos teve como linha diretriz analisar a 

didática buscando verificar se os elementos que a constituem – planejamento, 

objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação, relação professor-aluno, mediação 

respondem às exigências de aprendizagem dos alunos no contexto atual [...]”. Nesse 

trecho, notamos o cuidado do autor ao trazer em sua pesquisa, elementos 

constituintes da Didática, considerando as exigências do mundo contemporâneo, 

mesmo com ênfase em um deles – os objetivos.  

No trecho “[...] O professor, em seu processo de trabalho 

acadêmico-científico profissional deve, consequentemente, possibilitar a aquisição 

dos conhecimentos científicos dos quais os alunos darão mostras de que de fato se 



52 
 

apropriaram teoricamente, mas, por outra parte é também tarefa dele indicar aos 

alunos que o conhecimento adquirido não cessa com a prova escolar [...]”, o autor 

aponta como necessária postura uma crítica do professor, isto é, que ele esteja 

comprometido com uma prática social extraescolar.  

Ao explicitar que “[...] a elaboração dos objetivos pelo professor deve 

pautar-se por uma avaliação crítica dos fundamentos de sua ação, levando em conta 

sua postura diante dos determinantes sócio-políticos da prática educativa [...]”, ele 

revela a atitude reflexiva do professor que, ao avaliar os fundamentos de sua 

atuação, examina suas ações pedagógicas e pressupõe um pensar sobre a própria 

prática. Nesse sentido, notamos indicativos correspondentes a uma práxis reflexiva.  

O autor também refere que “[...] os objetivos da educação não 

podem e não devem manter-se apenas em nível de sala de aula. Mas, antes, devem 

ser uma indicação para que os educandos se apropriem dos conhecimentos teórico-

científicos de que necessitarão para se tornarem cidadãos competentes, ativos, 

críticos, comprometidos em todo processo social, vinculando teoria e prática numa 

práxis transformadora [...]” Esse trecho confirma que o autor propõe uma dimensão 

social extraescolar da aprendizagem, preparando os alunos para a aquisição do 

conhecimento sistematizado, que tenham aplicabilidade prática no cotidiano dos 

alunos. Dessa forma, o aluno estabelece relação entre o agir e o pensar, entre ação 

e reflexão, visando chegar a uma prática social transformadora.  

 

* 

 

O texto 15 - POSSIBILIDADES DIDÁTICAS DO TRABALHO COM O 

SEMINÁRIO NA AULA UNIVERSITÁRIA traz como objeto central os seminários 

acadêmicos como estratégia de ensino/aprendizagem. A pesquisa, de ordem 

qualitativa, foi desenvolvida com 08 estudantes dos cursos de Geografia e 

Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vale ressaltar que todos os 

envolvidos na pesquisa foram alunos das pesquisadoras nos primeiros anos da 

graduação na disciplina de Didática e tinham familiaridade com a organização de 

seminários em equipes.   

A pesquisa de campo seguiu um roteiro de entrevistas 

semiestruturadas, resultando em indicativos trazidos pelas respostas dos 

entrevistados. Para realização da análise dos dados coletados, foram definidos três 
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eixos temáticos, a saber: aula universitária, trabalho em grupo e seminário.  

Trabalhando com seminários em sala de aula, as autoras tiveram 

como objetivo investigar um problema, mediante análise crítica e propostas 

alternativas para resolver as questões levantadas. Cabe aos professores 

universitários explicar de forma clara o que se espera no desenvolvimento dos 

seminários e quais são os objetivos e critérios de avaliação.   

Em relação aos alunos, as autoras entendem que é necessário 

investigar e estudar os temas com profundidade, promover uma discussão crítica 

após a apresentação de cada tema, argumentando, contra-argumentando e tirando 

conclusões, para que todos os participantes sejam beneficiados com algum 

aprendizado. Mais que apresentações orais com exposição de temas, os seminários 

devem levar os alunos a coletarem materiais para análise e interpretação, 

sistematizando as informações coletadas para posterior exposição à turma 

(HAYDTY, 2006 apud ZANON; ALTHAUS, 2010).  

Com os resultados obtidos na pesquisa, as autoras revelam que os 

seminários, sob a ótica dos estudantes universitários participantes da pesquisa, 

quando articulados com a pesquisa, ensino e a avaliação, favorecem a apropriação 

crítica dos conhecimentos e uma aprendizagem significativa.  

 Em relação ao conteúdo da Didática, presente no trabalho, 

percebemos que o texto apresenta elementos constituintes da Didática, expondo 

aspectos metodológicos da ação docente no que diz respeito aos seminários em 

aulas universitárias como estratégia didática. Ao afirmarem que “[...] Em bons 

seminários, estudantes aprendem e também ensinam” e “Professores, por sua vez, 

atuam como mediadores, orientando, ensinando e aprendendo [...]”, as autoras 

afirmam que alunos e professores aprendem numa perspectiva relacional, mediados 

pelo conhecimento, fato esse que diz respeito aos aspectos pertinentes ao processo 

de ensino/aprendizagem, e, consequentemente, à Didática.  

Ao mencionar que “[...] Mais do que conhecer diferentes métodos e 

técnicas de ensino, importa ter presente que o professor universitário criativo, que 

tem espírito transformador, procura sempre inovar sua didática, e um dos caminhos 

para esta inovação seria a dinamização das atividades que são realizadas em sala 

de aula. Uma das possibilidades para dinamizar o trabalho com seus alunos seria a 

diversificação das técnicas de ensino, ou até introduzindo inovações nas técnicas já 

amplamente conhecidas e empregadas [...]”, intuímos que o professor deve refletir 
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sobre sua prática docente, propondo novas alternativas no seu fazer pedagógico, 

pois, como afirma Sanchez Vázquez (2007), a atividade humana faz com que haja 

alternância entre o ato criador e o imitativo, e isso representa aproximação com os 

níveis de práxis: reflexivo e criativo, com indícios de até mesmo repetitivo, mas de 

ações inovadoras.  Nesse sentido, o professor deve analisar suas formas de trabalho 

e, se necessário, propor alternativas didáticas, relacionando os objetivos previstos 

com novas práticas pedagógicas.   

 

4.1 SÍNTESE DAS ANÁLISES DOS TEXTOS 

 

Ao analisar os 15 textos publicados no GT Didática da ANPED Sul 

2010, evento realizado na Universidade Estadual de Londrina, encontramos alguns 

que tratam efetivamente do objeto de estudo da Didática, outros que apresentam 

elementos constituintes desta e alguns que acabam se distanciando do tema.    

Os textos 08 e 14 tratam da Didática e seu objeto de estudo. O texto 

08 apresenta o objeto de estudo e a trajetória histórica da Didática.  Nesse último, as 

autoras tiveram a preocupação de compreender como é discutida a formação 

docente a partir de concepções Didáticas e, destacando a Didática em cada 

momento histórico até os dias de hoje, apontam os novos rumos dessa área, como 

objeto de pesquisa. Já o texto 14 apresenta os objetivos de ensino como elemento 

fundamental do processo didático, questionando se os objetivos propostos junto aos 

conteúdos de ensino apresentam a dimensão social dos conteúdos escolares. Para 

isso, o autor buscou em alguns pesquisadores, que escrevem sobre Didática, entre 

os quais Délcia Enricone, Flávia Maria Sant’Anna, Lenir Cancela André, Clódia Maria 

Godoy Turra, José Carlos Libâneo, Dermeval Saviani, Regina Célia Cazaux  Haydt e 

em seus próprios escritos, uma fundamentação teórica capaz de dar uma orientação 

explicita do ensino e da aprendizagem com finalidade escolar e extraescolar.   

Além disso, o autor analisou se os elementos constituintes da 

Didática – planejamento, objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação, relação entre 

professor e aluno e mediação - respondem ou não às exigências de aprendizagem 

dos alunos no contexto atual, revelando uma preocupação político-pedagógica com 

o processo de ensino/aprendizagem e com a Didática.  

O maior número dos textos do GT Didática desse evento acaba por 

apresentar elementos que pertencem à Didática, tais como seus componentes. Há 
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05 textos cujo tema é a avaliação: o texto 01 procurou mapear e compreender as 

concepções avaliativas de um grupo de professoras de Arte do Ensino Fundamental; 

o texto 04 é voltado para as representações de alunos e professores no que diz 

respeito à avaliação; o texto 07 também está relacionado ao tema avaliação, sendo 

esta prática considerada como um processo e não como um fim - segundo as 

autoras, a carência de um modelo didático-pedagógico que considere as reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos acaba por comprometer a permanência 

dos alunos na escola, ocasionando a evasão escolar; o texto 12 diz respeito às 

concepções de professores de ensino superior no que tange ao tratamento do erro 

dentro do processo de avaliação da aprendizagem em ambientes de EaD; e o texto 

13  apresenta o mapa conceitual como instrumento de avaliação formativa.  

Os textos que tratam dos encaminhamentos metodológicos 

caracterizam-se da seguinte maneira: o texto 03 apresenta métodos e estratégias de 

ensinos diferenciados por meio de sequência didática como recurso para o ensino 

da argumentação; o texto 15 apresenta estratégias didáticas propondo o uso de 

seminários nas aulas universitárias; o texto 02 aborda a obrigatoriedade do ensino 

de Sociologia e analisa a dimensão didático-pedagógica dessa disciplina, 

ressaltando questões pertinentes à formação de professores e a materiais didáticos, 

além de conteúdos e metodologias de ensino específicos da disciplina de Sociologia; 

o texto 05 apresenta uma discussão acerca das condições pedagógicas que 

caracterizam o processo de ensinar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; o 

texto 10 envolve uma discussão acerca dos estágios nos cursos de formação de 

professores; o texto 11 apresenta o livro didático como um recurso apropriado para o 

processo de aprendizagem, além de analisar o que os alunos do Ensino Médio e 

professores que lecionam a disciplina pensam sobre o uso do livro didático de 

Física. O resultado da pesquisa aponta que o professor, ao perceber a importância 

do livro didático como um recurso pedagógico, estabelece condições para que o 

processo de ensino se efetive e garanta a aprendizagem do aluno. 

Além disso, há dois textos que abrem espaço para temas um pouco 

mais distantes da Didática, mas que a discute sob novas perspectivas, referindo-se a 

abordagens recentes sobre teorias veiculadas na área da educação. O texto 06 

coloca em xeque o papel da Didática, valorizando o efêmero, o afetivo, o subjetivo e 

o relativo. Essa teoria, denominada pós-estruturalista, busca desnaturalizar o já 

naturalizado nas práticas pedagógicas e propõe novas formas discursivas de 
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linguagem e uma dimensão política artística no enfrentamento do inédito, colocando 

em descrédito, todo o saber teórico produzido até o momento; o texto 09, por meio 

da teoria da complexidade, apresenta metodologias diversificadas para, segundo as 

autoras, atender as novas demandas do século XXI, combinando, de certo modo, o 

enfoque transformador com o enfoque empreendedor. Essas abordagens 

distanciam-se da teoria a qual prezamos e que diz respeito a uma Didática 

comprometida com a efetivação do processo de ensino e aprendizagem de forma 

intencional, com a formação humana e com a apropriação dos conhecimentos 

sistematizados.  

Além de analisar o tratamento que é dado à Didática, procuramos 

identificar nos 15 textos publicados no evento, a relação estabelecida entre a 

Didática e o sentido de práxis.  

O texto 01 aproxima-se de uma práxis reflexiva, pois, ao propor o 

verdadeiro sentido da avaliação, sugere um pensar sobre a própria atuação docente 

no que se refere ao ato de avaliar, aproximando-se dos estudos de Karel Kosik, que 

defende uma prática carregada de intencionalidade e finalidade.  

O texto 02 revela aproximação com a práxis reflexiva, ao afirmar que 

é necessário que o professor de Sociologia se conscientize de que deve superar sua 

maneira de pensar e rever o seu agir.   

O texto 03 estabelece relação com a práxis reflexiva, pois declara 

que o professor, ao ter ciência do que é um texto argumentativo e da estruturação 

de uma sequência didática, supõe um repensar sobre sua prática ao compreender 

tais elementos. 

O texto 04 diz respeito às concepções avaliativas de professores e 

alunos, fica claro que, ao defenderem as ideias sobre avaliação, as autoras 

aproximam-se de uma práxis reflexiva, revelando um processo de ação-reflexão-

ação. 

No texto 05, as autoras afirmam que teoria e prática são elementos 

indissociáveis, aproximando-se de uma práxis criativa, pois, o professor, ao construir 

constantemente o seu saber, busca encontrar respostas para os mais variados 

dilemas que envolvem sua prática.   

O texto 06 aproxima-se, a nosso ver, da práxis criativa, pois de certa 

maneira, as autoras defendem que é necessário desnaturalizar o já naturalizado, 

sendo necessário enfrentar novos dilemas, criando novos modelos pedagógicos e 
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desvalorizando modelos já cristalizados e já construídos na área da Didática.   

O texto 07 aproxima-se da práxis reflexiva, destacando que o 

professor, ao estudar suas ações didáticas e reorientar sua prática, demonstra uma 

ação consciente, intencional e transformadora. Também no texto 08, percebemos 

que há aproximação com o mesmo nível de práxis, sendo que o professor, ao 

construir e reconstruir sua ação docente, de forma contínua, estabelece relação 

dialética entre teoria e prática, característica esta da práxis reflexiva. Nesse mesmo 

texto, também há aproximação de uma práxis que vai da imitativa à criativa, pois os 

professores, ao seguirem modelos já experimentados em outras situações, podem 

ressignificar sua prática e ampliar o que já foi criando.  

No texto 09, as autoras também estabelecem relação com a práxis 

reflexiva ao propor ao docente, momentos de reflexão de suas ações, o que 

culminará na melhoria do processo de ensino/aprendizagem. 

O texto 10 remete-nos à aproximação de uma práxis ao mesmo 

tempo criativa e reflexiva, ao propor a reflexão do fazer docente, situando sua ação 

pedagógica dentro de um contexto histórico, social e político. O texto 13, da mesma 

maneira, trata da ação do professor, que, ao refletir sobre suas próprias ações, 

obteria um grau elevado de consciência envolvido em sua atividade prática, o que 

revela aproximação de uma práxis reflexiva.  

O texto 11 demonstra superficialmente aproximação em relação à 

práxis reflexiva, ao propor uma investigação em torno do que os alunos do Ensino 

Médio e professores pensam acerca do uso do livro didático de Física. 

No texto 12, percebemos aproximação de uma práxis criativa, pois 

as autoras afirmam que a ação educativa implica em um entendimento das ações 

humanas como construtoras da própria história, em um constante processo no qual 

o homem transforma a si mesmo e sua consciência social. 

O texto 14 revela uma aproximação em relação ao nível de práxis 

reflexiva no que diz respeito à ação do professor, que, ao avaliar os fundamentos de 

sua atuação, examina suas ações pedagógicas e pressupõe um pensar sobre a 

própria prática. Neste sentido, notamos indicativos que correspondem a uma práxis 

reflexiva.   

O texto 15 diz respeito aos aspectos metodológicos da ação 

docente, e, ao propor novas alternativas no seu fazer pedagógico, revela-nos uma 

práxis que pode sinalizar alternância entre a práxis imitativa e a criativa.  
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Portanto, estudando o conjunto de textos apresentados no GT de 

Didática da Anped Sul 2010, em relação à práxis, podemos dizer que há 09 textos 

que se aproximam de uma práxis reflexiva, pois se percebe e se estimula a 

necessidade de um grau de consciência elevado do professor em relação à sua 

própria prática. Há ainda 01 texto, o de número 10, que apresenta indícios dos níveis 

de práxis criativa e reflexiva, ao tratar, novamente da ação docente do professor. Há 

por fim 03 textos que se aproximam de um nível de práxis criativa e 02 deles que 

alternam entre a práxis criativa e imitativa, pelo fato do professor ressignifcar suas 

ações e ampliar o já criado, sendo que, enquanto não houver novas necessidades, 

continuará propondo atividades repetidas até que haja necessidade de criar novas 

soluções.  

Concluímos, então, que o GT de Didática da ANPED Sul 2010 

apresenta textos voltados para a ação do professor, ora para a preparação, 

representação e atuação docente, ora para a aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos por meio da mediação do professor, com uma tendência reflexiva bastante 

evidenciada.     
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema deste trabalho está relacionado à Didática e à práxis 

transformadora. Procuramos, através da literatura da área, verificar o que é Didática 

e como ela se associa ao sentido de práxis, no conjunto de produções científicas 

apresentadas no GT Didática da ANPED Sul 2010, propondo-nos a analisar o que 

esse grupo de profissionais escreve e divulga em seus trabalhos.  

A motivação para este estudo decorre de reflexões e inquietações 

acerca do papel da Didática para os professores na tentativa de justificar a 

relevância do tema, e contribuir com os estudos teóricos sobre a Didática, como 

também compreender de que modo os profissionais dessa área tratam o tema em 

seus trabalhos. Como já anunciado, este estudo está associado a um projeto de 

pesquisa intitulado “A Didática na formação e na atuação do professor em sala de 

aula no âmbito da UEL. Uma práxis? Que práxis?”, que traz inquietações sobre a 

Didática e a práxis pedagógica de professores.  

A metodologia adotada neste TCC teve como base a pesquisa 

exploratório-descritiva, pois, através das buscas na literatura, procuramos verificar o 

que é Didática e qual o sentido de práxis transformadora, para depois proceder a 

uma análise qualitativa e quantitativa dos textos apresentados no GT Didática da 

ANPED Sul 2010. O problema central apresentado foi formulado com as seguintes 

questões: Qual o conceito de Didática e seus constituintes, encontrados na 

literatura? e - Como autores que pesquisam sobre a Didática tratam o tema e o 

divulgam no GT de Didática? 

Os objetivos dessa pesquisa, tantos os gerais como os específicos, 

foram alcançados, pois com os estudos dedicados a este trabalho foi possível 

aprofundar conhecimentos sobre o que é Didática e ressaltar suas características e 

elementos que a constituem, a partir da literatura e, ao analisar os textos 

apresentados na ANPED Sul 2010, no Eixo Temático Didática, compreendemos 

como um grupo de pesquisadores da área trata a Didática e qual é a aproximação 

com o conceito de práxis em seus textos. Constatamos que, dos 15 textos 

consultados, 02 apresentam a Didática e seu objeto de estudo; 02 referem-se a 

novas abordagens teóricas em relação à Didática e os demais, 11 textos estão 

relacionados a elementos pertencentes à Didática, tais como avaliação, 

metodologias de ensino, entre outros.  
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Compreender cada momento histórico da Didática e ter clareza 

acerca dos elementos constituintes desta área é muito importante na ação do 

professor, pois, através de uma intervenção didática, o professor poderá posicionar o 

aluno como sujeito de seu próprio conhecimento, levando-o a refletir criticamente 

sobre os dados da realidade e a aplicar os conhecimentos adquiridos na escola em 

seu meio social. Poderá também transformar o conhecimento obtido pela 

curiosidade instigada do aluno em conhecimento sistematizado, e esse saber poderá 

ter uma aplicabilidade social. 

Em relação à segunda parte deste trabalho, foi possível caracterizar 

diferentes níveis de práxis a partir de autores que tratam do assunto. Constatamos 

que, em relação ao tratamento da práxis, a grande maioria dos textos demonstra ter 

aproximação com a práxis reflexiva ao sugerir o repensar constante do docente em 

relação à sua ação pedagógica. Nos textos, notamos também, aproximações de um 

nível de práxis que vai da imitativa à criativa, visto que tal práxis possibilita criar 

novas situações a partir do já existente, permitindo ampliar o que já foi criado.  

Ao término deste trabalho, esperamos provocar reflexões de outros 

professores acerca da importância da Didática e da práxis, sendo fundamental que o 

professor perceba e tenha ciência de que todo ato pedagógico é pautado em uma 

ação consciente, refletida e intencional. Nesse sentido, professores e profissionais 

da área precisam ultrapassar uma ação desprovida de reflexão e exercitar uma 

práxis transformadora.  

Uma de nossas intenções também foi superar nossa noção sobre a 

dicotomia teoria/prática e desmistificar a curiosa frase “teoria é uma coisa e prática é 

outra”. Nesse sentido, foi possível ver bem claro que, na verdade, uma está a 

serviço da outra, sendo que a atividade teórica só existe por causa da atividade 

prática, já que nela encontra seu fundamento. 

Concluímos então que, ao estabelecer a relação entre a Didática e 

os níveis de práxis, sob a perspectiva do materialismo histórico, percebemos que é 

necessário um repensar constante da ação do professor. Cabe a este profissional 

ultrapassar seu ponto de vista, no caso do senso comum, para alcançar um nível de 

práxis transformadora, tendo uma consciência mais elevada, estabelecendo relação 

entre teoria e prática, entre o agir e o pensar, ciente da importância de sua missão, 

pois como menciona Sánchez Vázquez, “A tarefa de transformar a humanidade fica 

nas mãos dos educadores” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1997, p. 158 - 159).  Além disso, 
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ao educar a humanidade nada mais é que transformar a realidade. 

Com a finalização desse Trabalho de Conclusão de Curso – TCC -, 

afirmamos que possibilitou-nos um aprendizado significativo acerca do assunto 

estudado. Compreender a trajetória histórica da Didática, seus elementos e como a 

Didática vem sendo tratada nos dias atuais é algo imprescindível para qualquer 

professor. Conhecer os níveis de práxis e buscar alternativas para rever a sua 

própria prática pedagógica é fundamental para quem se dedica ao ensino e à 

formação de pessoas e, com certeza, fará toda diferença em nossa futura atuação 

docente. Pretendemos então, com a divulgação deste trabalho, provocar reflexões 

em outros professores, no que se refere ao tema, enquanto podemos garantir que o 

mesmo propiciou em nós o desenvolvimento de novas habilidades de pensamento e 

predisposição para a continuidade de uma trajetória acadêmica, permeada pela 

pesquisa, como condição especial para a construção do conhecimento sobre e na 

área.    
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