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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como tema a Didática e como ela vem sendo trabalhada nos 
eventos educacionais, e busca responder, através de um estudo exploratório-
descritivo, às questões: o que é a Didática e como os textos apresentados no  GT de 
Didática da 33ª Reunião Anual da ANPEd Nacional tratam o tema? Há nesses textos 
alguma relação com o conceito de práxis? Tendo como objetivos gerais 
compreender a Didática como área de conhecimento, encontrar seu papel na 
atuação do professor e conhecer como a Didática foi apresentada na 33ª ANPEd 
Nacional, o trabalho faz uma introdução ao tema da Didática, apresentando seu 
conceito através de um recorte histórico, mostrando o que permanece ao longo do 
tempo e o que os autores recentes trazem de novo para o conceito de Didática. O 
texto trata também do objeto de estudo da Didática,  que encontra-se principalmente 
como sendo o processo de ensino/aprendizagem, e sobre os elementos da Didática 
sendo estes: objetivos, o aluno, o professor, a matéria, o método, o conteúdo, o 
planejamento  e a avaliação. O trabalho também trata sobre a práxis e seus níveis 
estabelecidos por Kosik e Sánchez Vázquez, tais como a práxis utilitária, 
reiterativa/imitativa, espontânea, criadora, reflexiva e transformadora ou 
revolucionária. A partir daí o trabalho apresenta uma análise dos textos do evento, 
concluíndo que todos os artigos apresentam uma relação direta ou indireta com a 
Didática, mas apenas alguns artigos tratam do objeto de estudo da Didática. Com 
relação à práxis, se percebe um interesse de todos os autores dos textos 
consultados para o incentivo de uma práxis reflexiva. 
 
Palavras-chave: Didática. Objeto de estudo. Práxis. Formação de professores. 

Tendências didáticas. 
 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 6 

1.1 JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 6 

1.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DO ESTUDO ........................................................... 7 

1.3 O PROBLEMA DO ESTUDO .................................................................................. 8 

1.4 OBJETIVOS ....................................................................................................... 8 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ............................................................................. 9 

 

2 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES: DIDÁTICA, OBJETO DE ESTUDO E 

ELEMENTOS ................................................................................................. 10 

2.1 O QUE É DIDÁTICA? ........................................................................................... 10 

2.2 OBJETO DE ESTUDO DA DIDÁTICA ....................................................................... 14 

2.3 ELEMENTOS DA DIDÁTICA .................................................................................. 18 

 

3 EM BUSCA DE UM ENTENDIMENTO SOBRE PRÁXIS ............................... 23 

3.1 A PRÁXIS DE ACORDO COM KOSIK ...................................................................... 23 

3.2 A PRÁXIS DE SÁNCHEZ VÁZQUEZ ....................................................................... 25 

 

4 DIDÁTICA EM DISCUSSÃO NO GT DIDÁTICA DA 33ª ANPEd 

NACIONAL ..................................................................................................... 29 

4.1 QUESTÕES INVESTIGADAS PARA ANÁLISE DOS TRABALHOS .................................. 29 

4.2 LISTAGEM DOS TEXTOS DO EVENTO .................................................................... 29 

4.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS TRABALHOS ............................................................. 30 

 

5 ELEMENTOS CONCLUSIVOS ...................................................................... 47 

 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 51 



6 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema central a Didática e como ela vem 

sendo trabalhada nos eventos educacionais, visando identificar alguns aspectos 

didáticos e possíveis relações com uma práxis que possam ser identificados em 

trabalhos selecionados. Ao identificar os conceitos de Didática bem como seus 

elementos e objetos de estudo, percebemos, através da análise dos artigos, como e 

se a Didática é apresentada em artigos do GT de Didática. 

Para a elaboração deste trabalho, optamos por fazer um recorte 

histórico para orientar nossa pesquisa, selecionando um evento de importância para 

a área da educação. O evento escolhido foi a 33ª ANPEd Nacional, que aconteceu 

de 17 a 20 de Outubro de 2010, no município de Caxambu - Minas Gerais, e os 

textos escolhidos para nossa análise foram os apresentados no Grupo de Trabalho 

de Didática. 

Nosso trabalho se dividiu em dois principais momentos. 

Primeiramente, através de consulta bibliográfica, caracterizamos a Didática, 

juntamente com seus elementos e objeto de estudo, bem como um entendimento 

sobre a práxis, para assim, orientarmos o segundo momento do trabalho, em que foi 

realizada a leitura e análise dos artigos, a fim de identificar os aspectos didáticos e a 

possível relação com o conceito de práxis.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O tema foi escolhido para associar-se ao projeto de pesquisa “A 

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

Uma práxis? Que práxis?” coordenado pela orientadora deste trabalho, que faz um 

levantamento/análise da Didática usada por professores no âmbito da UEL.  

Especificamente, nos propomos a pesquisar aspectos da Didática de 

forma orientada, para compreendê-la e refletir sobre ela e, a partir daí, fundamentar 

nossa futura ação docente, considerando o conhecimento adquirido no levantamento 

bibliográfico, nas análises realizadas e nas orientações do trabalho. O contato com 

os trabalhos apresentados no GT de Didática da 33ª ANPEd Nacional nos permitirá 

uma visão de como a Didática vem sendo trabalhada e apresentada em evento de 

âmbito nacional. 
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Com a compreensão da Didática de um modo geral, bem como dos 

elementos que ela envolve, e como vem sendo trabalhada em eventos da área, o 

texto poderá permitir que novos educadores tenham também essa compreensão e 

reflitam criticamente sobre ela.  

 

1.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

Nosso caminho metodológico é o de um estudo Exploratório-

Descritivo. Segundo Gil (2008, p. 27), “As pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores”. 

Esses tipos de pesquisa “habitualmente envolvem levantamento 

bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso.” (GIL, 

2008, p. 27). A metodologia foi escolhida pela necessidade de uma introdução aos 

aspectos/conceitos da Didática indispensáveis para descrever e compreender o 

material selecionado apresentado na 33ª ANPEd Nacional, para que pudéssemos 

apresentar uma visão geral e aproximada do tema, visto que as pesquisas 

exploratórias “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 27). 

Já a pesquisa descritiva “têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). Assim, o método descritivo foi escolhido, 

pois tem como cerne “analisar a frequência de ocorrência de um fenômeno, sua 

relação e conexão com outros, sua natureza e características, sem manipulá-lo”, de 

acordo (TIPOS..., 2012).  

Neste estudo, descreveremos os trabalhos apresentados na 33ª 

ANPEd Nacional, no GT de Didática, para constatar se a Didática é apresentada 

nesses textos e como é apresentada, além de verificar se há possibilidade relacioná-

la com a práxis, pois de acordo com Santos (2013, p 3), “as pesquisas descritivas 

geralmente assumem a forma de levantamentos” o que é necessário para que 

possamos alcançar os objetivos deste trabalho. 
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1.3 O PROBLEMA DO ESTUDO 

 

Para nortear a elaboração deste trabalho, começamos a partir do 

problema de estudo. Encontramos para a definição do termo, que “problema é 

qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio 

do conhecimento” (GIL, 2008, p. 33). 

Para Kerlinger (apud SILVA; MENEZES, 2013, p. 84), o problema “é 

uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão, investigação, 

decisão ou solução”. 

Para a elaboração de nosso problema, nos pautamos em Berbel 

(2005, p. 126), para definirmos um problema e não uma questão de informação, 

como destaca: 

 
[...] quando formulamos um problema - ou uma questão que 
pensamos constituir-se um problema - e vamos buscar nos livros que 
tratam daquela temática e encontramos a resposta, na verdade a 
questão formulada não constitui um problema, mas uma questão de 
informação. 

 

Sendo assim, para a autora, o problema surge de um 

questionamento para o qual não é possível encontrar uma resposta pronta. No caso 

de nosso estudo, além da literatura consultada, também lançamos mão da análise 

de documentos numa perspectiva que ainda não encontramos disponível. A partir 

desta compreensão, tomamos como sendo nosso problema de estudo a seguinte 

formulação: O que é a Didática e como os textos apresentados no GT da 33ª 

Reunião Anual da ANPEd Nacional de Didática tratam o tema? Há nesses textos 

alguma relação com o conceito de práxis? Este questionamento sintetiza bem nosso 

interesse de estudo e orienta o rumo traçado para a pesquisa. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Os objetivos estabelecidos para este trabalho apresentam o que 

pretendemos construir ao longo do texto, sendo os objetivos gerais: 

 Compreender a Didática como área de conhecimento e encontrar 

seu papel na atuação do professor; 
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 Conhecer como a Didática foi apresentada na 33ª ANPEd 

Nacional. 

 

Para o alcance dos objetivos gerais, elaboramos os seguintes 

objetivos específicos: 

 Identificar conceitos de Didática 

 Reconhecer os elementos e objeto de estudo da Didática 

 Relacionar a Didática com o conceito de práxis 

 Identificar, nos textos apresentados no GT de Didática da 33ª 

ANPEd Nacional, os aspectos didáticos e a possível relação com 

o conceito de práxis. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco tópicos, iniciando com a 

introdução, onde tratamos dos elementos norteadores da pesquisa, sendo eles: 

justificativa, a metodologia utilizada, o problema, objetivos e sua organização. 

O segundo tópico apresentamos as primeiras aproximações da 

Didática, começando com um levantamento histórico do termo e de como a Didática 

veio se constituindo até os dias de hoje, depois um levantamento com base em 

autores da área sobre quais são os objetos de estudo da Didática, e por fim quais 

são os elementos de estudo no campo da Didática. 

No terceiro tópico apresentaremos o conceito de práxis e através 

dos autores Kosik e Sánchez Vázquez os tipos de práxis e suas características e 

como essas se entrelaçam através das atividades práticas humanas. 

Já no quarto tópico iremos apresentar quais questões irão ser 

analisadas nos textos apresentados no GT de Didática da 33ª ANPEd Nacional, com 

base no que foi apresentado nos tópicos dois e três, bem como a listagem dos 

textos do evento e posteriormente a descrição e análise de cada texto, relacionado 

com a Didática e a práxis. 

E no tópico final, apresentamos as conclusões do trabalho, onde 

mostramos se os objetivos foram atingidos e de que forma, se o problema do 

trabalho foi respondido, quais os resultados encontrados e o que podemos concluir a 

partir deles.  
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2 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES: DIDÁTICA, OBJETO DE ESTUDO E 

ELEMENTOS 

 

Neste tópico apresentamos uma introdução ao tema da Didática, 

tratando de seu conceito com base em autores da área, apresentando 

historicamente como o tema se desenvolveu e como a Didática, seu objeto de 

estudo e seus elementos, vem sendo compreendidos ao longo do tempo. 

 

2.1 O QUE É DIDÁTICA? 

 

Nesse sub tópico apresentamos os conceitos encontrados em nosso 

levantamento bibliográfico, a fim de compreender o que é Didática atualmente e os 

primeiros pareceres sobre a temática/área de estudos, analisando sua evolução e 

permanências no decorrer do tempo.  

O termo Didática foi instituído por Comenius (2002), trazendo-a 

como “a arte universal de ensinar tudo a todos”, inovando com a ideia iluminista de 

que todos podem aprender e tratando-a como a arte de ensinar, conforme retratado 

em seu livro Didactica Magna.  

Ghiraldelli Junior (1988, p. 20), mais de três séculos depois da 

divulgação da obra de Comenius, desenvolve o conceito de Didática, ainda tratando-

a como parte do processo de ensinar, o autor acredita que “[...] didática diz respeito 

aos procedimentos que visam fazer a educação acontecer segundo os princípios 

extraídos da teoria”. Sendo assim, ela é baseada na teoria, para que a partir dela o 

professor atue para que ocorra a aprendizagem. 

Libâneo (1994, p. 25), nos traz a Didática como ramo da Pedagogia, 

responsável pela investigação dos fundamentos, condições e modos de realização 

da instrução e do ensino, sendo ela a “teoria do ensino”, o que reforça a ideia acima 

trazida por Ghiraldelli. O autor estabelece uma função para a Didática, afirmando 

que: 

 

A ela cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em 
objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função 
desses objetivos, estabelecer os vínculos entre ensino e 
aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades 
mentais dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p. 25-26). 
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Segundo Libâneo (1994, p. 26), a Didática generaliza processos e 

procedimentos, com relação ao ensino/aprendizagem, assim ela pode ter caráter 

interdisciplinar, sem prejudicar as peculiaridades metodológicas de cada disciplina. 

Assim, “a Didática se caracteriza como mediação entre as bases teórico-científicas 

da educação escolar e a prática docente” (LIBÂNEO, 1994, p. 28).  

A Didática “investiga as condições e formas que vigoram no ensino 

e, ao mesmo tempo, os fatores reais (sociais, políticos, culturais e psicossociais) 

condicionantes das relações entre docência e aprendizagem” (LIBÂNEO, 1994, p. 

52), em uma visão moderna e voltada para o lado social do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Em produções mais atuais encontramos Pimenta (2000), que 

segundo Vergnaud, traz a Didática como o “estudo dos processos de aprender e 

ensinar relativos a um conteúdo específico” (apud PIMENTA, 2000, p. 54). Assim, 

“nesse sentido, a didática considera a natureza do saber a ensinar como 

determinante da aprendizagem e, por conseqüência, do ensino” (PIMENTA, 2000, p. 

54), concluindo que a Didática atém-se às situações de ensino/aprendizagem. 

Pimenta ainda cita Develay (1993) para definir a Didática como “uma 

ciência do conhecer, uma teoria” (apud PIMENTA, 2000, p. 55), reconhecendo a 

partir daí uma limitação da Didática, a de não oferecer soluções “porque não é de 

sua especialidade o estudo da relação entre conteúdos do saber e ensino. Nesse 

sentido, o autor não confere à didática qualquer dimensão de 

prescrição/normatividade” (PIMENTA, 2000, p. 55). 

Ainda buscando nas produções de Libâneo, encontramos que “a 

didática se ocupa dos processos de ensino e aprendizagem em sua relação com 

finalidades educativas” (LIBÂNEO, 2000, p. 116), tendo assim a Didática como 

“disciplina de intersecção entre a teoria educacional e as metodologias específicas 

das matérias” (LIBÂNEO, 2000, p. 117), revelando a interligação entre teoria e 

prática que tanto debatemos.  

E mais uma vez Libâneo (2002, p. 9), em seu livro Didática: novos e 

velhos temas, traz definições de Didática colhidas em publicações nas últimas 

décadas, aqui registradas:  
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Karl Stocker (1964), alemão:  
Compreendemos por doutrina geral do ensino, estruturação didática 
ou didática, a teoria da instrução e do ensino escolar de toda 
natureza em todos os níveis. [...] trata das questões gerais de todo 
ensino, comuns a todas as matérias e procura expor os princípios e 
postulados que se apresentam em todas as disciplinas. [...] O 
processo didático [...] tem seu centro no encontro formativo do aluno 
com a matéria de ensino. 
 
Renzo Titone (1974), italiano:  
Didática é a ciência que tem por objeto específico e formal a direção 
do processo de ensinar, tendo em vista fins imediatos e remotos de 
eficiência instrutiva e formativa. 
 
Danilov (1978), russo:  
A didática estuda o processo de ensino, em cujo desenvolvimento 
ocorre a assimilação dos conhecimentos sistematizados, o domínio 
dos procedimentos para aplicar tais conhecimentos na prática, e o 
desenvolvimento das forças cognoscitivas do educando. 
 
Klingberg (1978), alemão:  
A Didática é uma disciplina científica da Pedagogia que se refere às 
relações regulares entre o ato de ensinar e a aprendizagem. 
 
Vicente Benedito (1987), espanhol:  
A didática é - está a caminho de ser - uma ciência e tecnologia que 
se constrói a partir da teoria e da prática, em ambientes organizados 
de relação e comunicação intencional, nos quais se desenvolvem 
processos de ensino e aprendizagem para a formação do aluno. 
 
Contreras Domingo (1990) espanhol:  
A Didática é a disciplina que explica os processos de ensino-
aprendizagem para propor sua realização consequente com as 

finalidades educativas (apud LIBÂNEO, 2002, p. 9) 
 

Além desses autores apresentados por Libâneo, podemos encontrar 

também em Marin, Penna e Rodrigues (2012, p. 53), a Didática sendo apresentada 

como campo pedagógico, “compondo ao lado de outras áreas de estudos e 

pesquisas para a compreensão da educação”, sendo sua função “focalizar o ensino 

nas várias etapas de escolarização, buscando levar os estudantes à aprendizagem 

de tudo o que for possível de modo a bem formá-los”. 

Assim, as autoras fazem um levantamento sobre o ensino na 

disciplina de Didática, relatando que esta tem passado por revisão, visando superar 

o tecnicismo que encontramos em Soares (1976) que traz a Didática sendo vista 

como disciplina prescritiva “com o objetivo de ensinar boas técnicas de ensino aos 

professores, a fim de atingir determinados objetivos educacionais” (apud MARIN; 

PENNA; RODRIGUES, 2012, p. 60). 
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Tais autoras citam Castro (1981), para quem o estudo da Didática se 

concentrava na relação processo de ensino e seus produtos, e “dizia respeito ao 

saber planejar corretamente, operacionalizar objetivos e estratégias de ação” (apud 

MARIN; PENNA; RODRIGUES, 2012, p. 60). 

Depois dessas análises sobre os percursos da Didática no decorrer 

do tempo, evidencia-se que a Didática “perdeu espaço e sofreu mudanças de 

abordagem, tendendo a priorizar aspectos específicos do fazer pedagógico e 

perdendo a dimensão de totalidade conquistada na década de 1980” (MARIN; 

PENNA; RODRIGUES, 2012, p. 62). 

Ainda concordando com Castro (1981), Marin, Penna e Rodrigues 

(2012, p. 70) concluem que a Didática não é uma receita de como fazer, que informa 

a prática de ensino, mas sim “uma área de conhecimento para a compreensão 

dessa prática, valendo-se da teoria como hipóteses de análise e compreensão.” 

Em texto de Castro e Lima (2012, p. 132), percebemos a disciplina 

de Didática na formação de professores, tendo como seu principal objetivo 

preconizar: 

 
[...] a criação de condições para nutrir os sujeitos em processo de 
formação com um conjunto de saberes necessários à análise de 
conceitos e desenvolvimento de atitudes e habilidades desejáveis à 
tomada de decisões e posições sobre a prática pedagógica, tendo 
em vista as possibilidades de redimensão e melhoria dos processos 
de ensino e de aprendizagem em consonância com as exigências da 
sociedade na qual eles estão inseridos. 

 

Para essas autoras, a Didática avançaria na busca de novas 

sistematizações e de reconstrução e deveria “ir ao encontro da expressão de suas 

ações práticas, para a produção de conhecimentos relativizados, entendidos a partir 

das circunstâncias, dos sujeitos e dos lugares sociais daqueles que os elaboram e 

divulgam” (CASTRO; LIMA, 2012, p. 133). 

Concluindo, afirmam que o papel da Didática é “nunca isolar os fatos 

estudados para ‘dissecá-los’ em laboratórios, mas, sim, situar constantemente tais 

fatos no contexto que os gera e os explica”. Assim, a Didática trata da análise “de 

potencial de suas práticas para promoção da real igualdade de oportunidades para 

todos os setores da sociedade” (CASTRO; LIMA, 2012, p. 138). 

Ao analisarmos esse breve apanhado histórico, podemos perceber 

que a Didática tem evoluído, de forma que Comênios (2002) desenvolveu as 
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primeiras ideias sobre o tema, tratando-o como “arte” para o ensino, e essa definição 

se mantém, mesmo que com algumas alterações. Até os anos 1990 ainda 

encontramos a Didática como procedimentos com base teórica para a educação, 

visando orientar a prática em sala de aula. 

Alguns autores, como citamos no início do tópico, mantém a ideia de 

Libâneo, encarando a Didática como a área de conhecimento que estuda todo o 

processo de ensino/aprendizagem a fim de que este conhecimento possa ser 

aplicado à pratica de todas as disciplinas.  

E, mais recentemente, próximo aos anos 2000, encontramos 

abordagens da Didática em que o processo de ensino/aprendizagem continua como 

foco, visando uma Didática a ser aplicada que promova mudanças sociais, como por 

exemplo, a igualdade de oportunidade de aprendizagem para todos. 

Em síntese, segundo Libâneo (1994, p. 27), a Didática, faz parte da 

formação técnico-prática do professor, que envolve disciplinas que se referem 

necessariamente à prática escolar. “[...] a Didática se caracteriza como mediação 

entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 28).  

O autor afirma ainda que enquanto a Didática realiza: “[...] um papel 

de síntese entre a teoria pedagógica e a prática educativa real, assegura a 

interpenetração e interdependência entre fins e meios da educação escolar e, 

nessas condições, a Didática pode constituir-se em teoria do ensino” (LIBÂNEO, 

1994, p. 28). 

Para o autor, “o domínio das bases teórico-cientificas e técnicas, 

articulados com as exigências concretas do ensino, permitem maior segurança 

profissional” (LIBÂNEO, 1994, p. 28). Assim, o professor ganha base para pensar 

sua prática e melhorar a qualidade de seu trabalho. 

 

2.2 OBJETO DE ESTUDO DA DIDÁTICA 

 

No livro “A Didática em Questão”, Candau (1984) apresenta um 

breve apanhado histórico na mudança de direcionamento que ocorreu com as 

disciplinas de Didática. Dentro dessa análise, a autora destaca como constante o 

objeto de estudo da Didática, sendo este o processo de ensino/aprendizagem, 
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afirmando: “toda proposta didática está impregnada, implícita ou explicitamente, de 

uma concepção do processo de ensino-aprendizagem” (CANDAU, 1984, p. 13). 

Entretanto, Oliveira (1988) analisa o objeto de estudo da Didática 

através do tempo, iniciando com a definição do termo que surge com Comênios, na 

obra Didáctica Magna, como arte ou técnica de ensinar. 

A autora apresenta três fases para o caminho histórico da Didática, 

sendo a primeira delas a fase naturalista-essencialista, que vai de Comênios até o 

início do século XIX. Nesta fase, “a Didática lida com o ensino, que é considerado 

um processo indispensável à humanização do ser humano e que tem por fim último 

prepará-lo para a vida eterna” (OLIVEIRA, 1988, p. 37). 

Posteriormente, temos a fase psicológica da Didática, que busca 

seus fundamentos em autores da Psicologia como Pestalozzi, Herbart e Sikorsky. 

Nesta fase, “a Didática trata da instrução, cuja finalidade é a ação moral; o interesse 

é fundamental para o processo instrucional” (OLIVEIRA, 1988, p. 37). Aos poucos, o 

foco da Didática vai reduzindo-se ao estudo dos métodos e procedimentos de 

ensino. 

Na terceira fase, intitulada por Oliveira (1988) como experimental, 

que vai de 1879 até meados do século XX, a Didática volta-se para a generalização 

referente ao ensino, visando sua efetivação. Assim, nessa fase, busca-se um caráter 

científico à Didática, pelo qual “enfatiza-se o seu conteúdo técnico e preconiza-se a 

substituição dos métodos verbais e intuitivos de ensino pelos métodos ativos” 

(OLIVEIRA, 1988, p. 37). 

A fase experimental recebe críticas que caem sobre a metodologia 

da pesquisa e seu conteúdo, referindo-se ao fato de “[...] serem pouco significativas, 

no sentido de não contribuírem efetivamente para a melhoria do processo de ensino, 

apresentando conclusões que, ou são muito óbvias, ou não permitem 

generalizações” (OLIVEIRA, 1988, p. 37). 

O conteúdo é criticado quanto ao seu afunilamento da problemática, 

focando-se mais na apresentação de métodos. 

Com o tempo, em resposta às críticas, surgem diferentes propostas 

para tratar do problema do ensino durante a segunda metade do século XX até a 

primeira metade da década de 1970, no Brasil.  

Oliveira (1988), então, nos apresenta qual é o novo objeto de estudo 

destas propostas. Para Mattos, “Didática é a disciplina pedagógica de caráter prático 
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e normativo que tem por objeto especifico a técnica do ensino, isto é, a técnica de 

incentivar e orientar eficazmente os alunos na sua aprendizagem” (apud OLIVEIRA, 

1988, p. 37, grifo nosso). 

Já na proposta não diretiva: 

 

A Didática seria a área do conhecimento que elaboraria construções 
a partir da psicologia rogeriana sobre os recursos de que um 
professor se deve servir para desenvolver seus cursos dentro de um 
clima de liberdade para aprender (OLIVEIRA, 1988, p. 37). 

 

A Didática na perspectiva de uma tecnologia skinneriana, tem como 

objeto de estudo o ensino, que “significa o arranjo de contingências de reforço para 

que os alunos aprendam, ou seja, mudem seu comportamento” (OLIVEIRA, 1988, p. 

37). No caso da Didática com enfoque sistêmico, seu objeto é a instrução, sendo 

esta a “a promoção efetiva da aprendizagem dos alunos” (OLIVEIRA, 1988, p. 37). 

Durante a segunda metade da década de 1970, ocorre um momento 

de negação da Didática e as críticas recaíram sobre a não-cientificidade, a pretensa 

neutralidade e a parcialidade do conteúdo da Didática.  

Para Oliveira (1988, p. 38) “A Didática não se constrói como ciência, 

com um objeto de estudo próprio, mas importa conhecimentos de outras áreas para 

fundamentar suas prescrições e normas referentes aos fenômenos sobre os quais 

se propõe atuar”. 

Após esse momento de negação, surgem discussões que resultam 

em novas propostas após 1980. Uma delas é a da Didática Fundamental, na qual, 

segundo Oliveira (1988), seu objeto de estudo é o processo de ensino-

aprendizagem, reafirmando sua multidimensionalidade. Outra proposta citada por 

Oliveira (1988) é a da Didática Utópica que tem como objeto de estudo o “ato de 

ensinar” e o “ato de aprender” (grifo nosso). 

Na XI reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação, defendeu-se um caráter crítico da Didática, expressando 

um conteúdo que: 

 

[...] se articula à pratica social, enquanto pressuposto e finalidade da 
educação; é problematizado a partir de temas extraídos da realidade 
sócio-cultural; propõe o tratamento não dicotomizado entre teoria e 
prática pedagógicas; vai além dos métodos e técnicas de ensino; 
articula a didática vivida com a didática pensada; aborda o ensino em 
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suas múltiplas dimensões, assumindo-o como uma atividade 
direcional (OLIVEIRA, 1988, p. 40). 

 

Oliveira (1988) conclui seu artigo assumindo como objeto da 

Didática “o ensino, considerado, em sua essência, 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” (OLIVEIRA, 1988, p. 40, grifo do autor). 

E, mais uma vez, retornando aos escritos de Libâneo, encontramos 

que a Didática tem como objeto de estudo: 

 

[...] o processo de ensino na sua globalidade, isto é, suas finalidades 
sociopedagógicas, princípios, condições e meios de direção e 
organização do ensino e da aprendizagem, pelos quais se assegura 
a mediação docente de objetivos, conteúdos, métodos, em vista da 
efetivação da assimilação consciente de conhecimentos (LIBÂNEO, 
2000, p. 116). 

 

Temos então a teoria e a prática “que se unificam na práxis de quem 

ensina” (LIBÂNEO, 2000, p. 116). 

Encontramos variadas denominações para o objeto de estudo da 

Didática entre os autores consultados. O objeto de estudo citado por todos os 

autores são elementos que permanecem dentro do processo de 

ensino/aprendizagem, mesmo que não de forma direta, mas sempre com elementos 

desse processo. Os termos encontrados para o objeto de estudo foram: processo de 

ensino/aprendizagem (2), ensino (3), instrução (2), métodos e procedimentos (1), 

métodos ativos (1), técnica de ensino (2), recursos (1), ato de ensinar e aprender (1) 

e o processo de ensino (2) em sua globalidade.  

Todos os termos remetem ao processo de ensino/aprendizagem, 

porém alguns termos trazem uma visão tecnicista da Didática, em que seu objeto de 

estudo se volta às técnicas e recursos utilizados para a transmissão de 

conhecimento, apontando à disciplina de Didática a função de se transmitir uma 

“receita” de como o professor deve proceder em suas aulas. 

Para superar a visão tecnicista da Didática, é importante considerar 

o objeto de estudo da Didática como o processo de ensino em sua globalidade, 

termo trazido por Libâneo, pois vai além da transmissão do conhecimento, 

envolvendo o aluno como indivíduo ativo no processo, analisando o contexto social, 

o meio e a visão de mundo já existente, não apenas encarando-o como um receptor 
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do conhecimento, mas um ser com potencial para assimilar e construir seu próprio 

conhecimento de forma significativa. 

 

2.3 ELEMENTOS DA DIDÁTICA 

 

Neste trecho iremos expor os elementos de estudo da Didática 

encontrado em nosso levantamento bibliográfico, para compreender com mais 

clareza do que trata a Didática. 

 Iniciamos com Libâneo (1994) afirmando que a Didática: 

 

[...] estuda o processo de ensino través de seus componentes – os 
conteúdos escolares, o ensino e aprendizagem – para, com o 
embasamento numa teoria da educação formular diretrizes 
orientadoras da atividade profissional dos professores (LIBÂNEO, 
1994, p. 52). 

 

Além disso, os elementos que incluem o processo de ensino, para 

Libâneo (1994, p. 54), são: os conteúdos dos programas e livros didáticos, os 

métodos e formas organizativas do ensino, as atividades do professor e dos alunos 

e as diretrizes que regulam e orientam esse processo. 

Berbel (2012) faz um levantamento dos elementos da Didática 

contidos nos títulos dos trabalhos que foram apresentados no eixo de Didática da 

VIII reunião da ANPEd SUL e encontrando dentro deste apanhado elementos 

semelhantes aos citados por Libâneo, trazendo como elementos clássicos o 

planejamento do ensino, com os objetivos, a avaliação, os encaminhamentos 

metodológicos. 

Encontramos também em Pacievitch (2012), em acréscimo às ideias 

de Libâneo, o próprio professor e aluno como elementos da Didática. Para o autor, 

os elementos da ação didática, tradicionalmente são: professor, aluno, conteúdo, 

contexto e estratégias metodológicas. Porém a Didática não é uma ciência exata e 

está sempre em construção, como afirma Pacievtch (2012, p. 1): “Em cada 

tendência pedagógica diferem visão de homem e de mundo e modifica-se a 

finalidade da educação, mudam o papel do professor, do aluno, a metodologia, a 

avaliação, e, consequentemente, muda-se a forma de ensinar”. 

No livro “Didática: processos de trabalho em sala de aula”, Altoé et 

al. (2010), são apresentados como elementos da Didática o conteúdo, os objetivos, 
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a metodologia, a avaliação e o planejamento. Estes elementos são trazidos em 

várias perspectivas didáticas, por exemplo a tradicional, escola novista, tecnicista 

etc. O que se altera em cada uma delas é como são trabalhados esses elementos. 

Voltando aos escritos de Oliveira (1998) durante o período em que 

ela faz seu levantamento histórico, encontramos como elementos da Didática os 

objetivos (3), o aluno (1), o professor (1), a matéria (1), o método (3), o conteúdo (3), 

o planejamento (3) e a avaliação (2). 

Considerando os elementos encontrados, enfatizamos que no 

ensino o professor deve levar em conta o contexto escolar e o contexto da própria 

sala de aula em que atua e, a partir daí, com base nas diretrizes estabelecidas pela 

escola em seu projeto pedagógico, orientar seu planejamento, sua ação didático-

pedagógica, visando o aprendizado e o desenvolvimento de seus alunos. 

A partir disto, o professor toma suas decisões para atuar a respeito 

dos elementos essenciais de seu planejamento: objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação. Para termos uma base sintética do significado dos elementos essenciais 

que são trabalhados na Didática, trazemos aqui alguns conceitos/explicações para 

eles. 

Turra et al. (1975) apresentam uma classificação dos conceitos de 

objetivos gerais e específicos separadamente em sua obra. As autoras apresentam 

os objetivos gerais como objetivos “complexos e alcançáveis em determinado 

período de tempo” com as funções de “esclarecer e definir os diversos níveis de 

ensino” e “determinar a contribuição dos cursos e das disciplinas para a educação” 

(TURRA et al., 1975, p. 61).  

Para as autoras, os objetivos específicos “são mais simples, 

concretos, alcançáveis em menor tempo e explicitam desempenhos observáveis. 

Por exemplo: objetivos da unidade, da aula” (TURRA et al., 1975, p. 61).  

Libâneo (1994, p. 119), traz conceitos de acordo com sua 

perspectiva sócio-política, e apresenta que:  

 

Os objetivos antecipam resultados e processos esperados do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos, expressando 
conhecimentos, habilidades e hábitos (conteúdos) a serem 
assimilados de acordo com as exigências metodológicas. 
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Portanto, expressam “propósitos definidos explícitos quanto ao 

desenvolvimento das qualidades humanas que todos os indivíduos precisam adquirir 

para se capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 120). 

Encontramos ainda em Turra et al. (1975, p. 104) o conceito de 

conteúdo: 

 

Conteúdo é uma parte integrante da matéria prima, é o que está 
contido em um campo de conhecimento. Envolve informações, 
dados, fatos, conceitos, princípios e generalizações acumuladas pela 
experiência do homem, em relação a um âmbito ou setor de 
atividade humana. Fundamentalmente, constitui um conjunto de 
conhecimentos organizados conforme sua natureza e objetivos.  

 

Libâneo trata dos conteúdos de forma mais detalhada em sua obra 

a apresenta que “Os conteúdos formam a base objetiva da instrução – 

conhecimentos sistematizados e habilidades – referidos aos objetivos e viabilizados 

pelos métodos de transmissão e assimilação” (LIBÂNEO, 1994, p. 119). Sendo 

assim estes constituem: 

 

[...] o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos 
valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e 
didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos 
alunos na sua pratica de vida (LIBÂNEO, 1994, p. 128). 

 

Buscamos também uma explicação para método. 

Turra et al. (1975, p. 126) apresentam a ideia de metodologia num 

capítulo em que trata de procedimentos de ensino, sendo estes descritos como: 

“ações, processos ou comportamentos planejados pelo professor, para colocar o 

aluno em contato direto com as coisas, fatos, ou fenômenos que o possibilitem 

modificar sua conduta, em função dos objetivos previstos.” 

Para Libâneo (1994, p. 120), “os métodos são determinados pela 

relação objetivo-conteúdo e dão a forma pela qual se concretiza esta relação em 

condições didáticas específicas”. Pelo fato de caber aos métodos a dinamização das 

condições e modos de realização do ensino, “eles influem na reformulação ou 

modificação dos objetivos e conteúdos.” 

Os métodos “referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e 

específicos do ensino, ou seja, ao como do processo de ensino, englobando as 
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ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir os objetivos.” O 

autor sintetiza que os métodos são “meios adequados para realizar objetivos” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 149, 150, grifo do autor). 

O outro componente essencial do planejamento e da ação didática 

do professor com seus alunos é a avaliação. Haydt (1988, p. 7) apresenta em sua 

obra um estudo detalhado sobre a avaliação, analisando que “o termo avaliação é 

associado a outros como exame, nota, sucesso, fracasso, promoção e repetência”. 

No decorrer de seu livro, a autora mostra que a avaliação assume 

dimensões mais amplas: 

 

A atividade educativa não tem por meta atribuir notas, mas realizar 
uma série de objetivos que se traduzem em termos de mudanças de 
comportamento dos alunos. E cabe justamente à avaliação verificar 
em que medida esses objetivos estão realmente sendo alcançados, 
para ajudar o aluno a avançar na aprendizagem (HAYDT, 1988, p. 7). 

 

Para Libâneo (1994, p. 195), “a avaliação é uma reflexão sobre o 

nível de qualidade do trabalho escolar tanto do professor quanto dos alunos”, sendo 

um componente do processo de ensino que “visa, através da verificação e 

qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os 

objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades 

didáticas seguintes” (LIBÂNEO, 1994, p. 196). 

Luckesi (2002) trabalha bem o tema avaliação em suas obras, 

fazendo uma diferenciação entre avaliação e exames. Para o autor, “avaliar é o ato 

de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor 

resultado possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é 

diagnóstica e inclusiva” (LUCKESI, 2002, p. 5).  

Já “o ato de examinar, por outro lado, é classificatório e seletivo e, 

por isso mesmo, excludente, já que não se destina à construção do melhor resultado 

possível; tem a ver, sim, com a classificação estática do que é examinado” 

(LUCKESI, 2002, p. 5). Para o autor, “professores e professoras, em sua prática 

escolar cotidiana, não fazem essa distinção e, deste modo, praticam exames como 

se estivessem praticando avaliação” (LUCKESI, 2002, p. 5).  

Neste levantamento bibliográfico encontramos os elementos da 

Didática em autores que tratam do planejamento em perspectivas diferentes, como 

por exemplo, Turra et al., com uma perspectiva técnica e sistêmica, e Libâneo, que 
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faz um estudo crítico e político da educação, visando a transformação social também 

a partir da educação.  

O professor, ao trabalhar com as concepções apresentadas pelos 

autores, deve entender a importância da abordagem de cada uma delas, 

considerando o contexto em que a obra foi escrita, os momentos de crítica e análise 

da Didática para os quais o autor escreve. Para a formação do professor é 

necessário essa compreensão da contribuição de cada perspectiva em que a 

Didática é trabalhada para a sua atuação na sala de aula, apropriando-se dos 

elementos que se articulem com a sua práxis. 
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3 EM BUSCA DE UM ENTENDIMENTO SOBRE PRÁXIS 

 

Neste tópico apresentamos a práxis de acordo com dois autores da 

área, Kosik (2002) e Sánchez Vázquez (1977), que escrevem a práxis sob uma 

perspectiva filosófica e definem alguns níveis de práxis, que explicamos aqui e são 

utilizados para análise posterior dos artigos do evento selecionado.   

 

3.1 A PRÁXIS DE ACORDO COM KOSIK  

 

Kosik faz uma análise do tema de acordo com sua orientação 

materialista histórica, afirmando que “o grande conceito da moderna filosofia 

materialista é a praxis¹” (KOSIK, 2002, p. 217) e vai questionar o que é a práxis 

nessa perspectiva.  

Para o autor, a dialética trata da “coisa em si”, e para chegar à sua 

compreensão é necessário fazer um desvio, chamado pelo autor de détour. Assim, 

afirma o autor: “o pensamento dialético distingue entre representação e o conceito 

da coisa, com isso não pretendo apenas distinguir duas formas e dois graus de 

conhecimento da realidade, mas especialmente e sobretudo duas qualidades da 

praxis humana” (KOSIK, 2002, p. 13). 

Para o autor, o indivíduo cria suas próprias maneiras de ver como a 

realidade se apresenta, elaborando um sistema que apreende e fixa o aspecto 

fenomênico da realidade e a “existência real” que “se reproduzem imediatamente na 

mente daqueles que realizam uma determinada praxis histórica, como um conjunto 

de representações ou categorias do pensamento comum” (KOSIK, 2002, p. 14). 

Essas representações são consideradas conceitos de forma equivocada, podendo 

ser contraditórias e distintas da real essência da coisa. 

É nesse equivoco que Kosik (2002, p. 14) apresenta seu primeiro 

tipo de práxis, a utilitária, imediata, que juntamente com o senso comum, “colocam o 

homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as coisas e 

manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas e da realidade.” 

 
 
__________________________ 
 
¹ Optamos por manter o termo práxis com ou sem acento nas citações, conforme utilizado pelos 
autores. Pessoalmente, utilizamos o termo com acento em nosso texto. 
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Nesta práxis utilitária imediata forma-se o ambiente material do 

indivíduo histórico e a atmosfera espiritual “em que a aparência superficial da 

realidade é fixada como o mundo da pretensa intimidade, da confiança e da 

familiaridade em que o homem se move naturalmente e com que tem de se avir na 

vida cotidiana” (KOSIK, 2002, p. 15). 

E os fenômenos que habitam nesse ambiente cotidiano e na 

atmosfera da vida humana comum “penetram na consciência dos indivíduos 

agentes, assumindo um aspecto independente e natural” (KOSIK, 2002, p. 15) que 

constituem o mundo da pseudoconcreticidade. 

A este mundo pertence o mundo dos fenômenos externos, do tráfico 

e da manipulação, “isto é, da práxis fetichizada dos homens (a qual não coincide 

com a praxis crítica revolucionaria da humanidade” (KOSIK, 2002, p. 15). 

 

O impulso espontâneo da praxis e do pensamento para isolar os 
fenômenos, para cindir a realidade no que é essencial e no que é 
secundário, vem sempre acompanhado de uma igualmente 
espontânea percepção do todo na qual e da qual são isolados alguns 
aspectos, embora para a consciência ingênua esta percepção seja 
muito menos evidente e muitas vezes mais imatura (KOSIK, 2002, p. 
19). 

 

Assim, percebemos a distinção entre representação e conceito, 

consciência ingênua e crítica, práxis utilitária e revolucionária, a partir da destruição 

da pseudoconcreticidade como método dialético crítico. 

Na filosofia materialista trabalhada pelo autor, a práxis “é algo 

incomensuravelmente importante e que a unidade de teoria e praxis tem o valor de 

postulado supremo” (KOSIK, 2002, p. 218). Porém, a pesquisa filosófica originária 

desvaneceu, e vieram outras filosofias, pelas quais: 

 

[...] mudou-se o próprio conteúdo do conceito da praxis e, ao mesmo 
tempo, em cada etapa a unidade de teoria e praxis foi realizada e 
compreendida de maneira deveras característica. No curso da 
análise da praxis indicamos uma das modificações históricas a que 
tal conceito foi submetido: a praxis foi entendida como socialidade, e 
a filosofia materialista como doutrina da ‘sociedade do homem’ 
(KOSIK, 2002, p. 218). 

 

Em outras transformações o autor nos mostra que a práxis se torna 

uma categoria e começa a ter a função de correlato do conhecimento e do conceito 
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fundamental da epistemologia, em outra transformação ela se identifica com a 

técnica, e é entendida e praticada como poder e arte de manipular o material 

humano ou as coisas. “Concomitantemente às modificações na concepção e na 

prática da praxis, modificaram-se de maneira correspondente também a concepção, 

a tarefa e o sentido da filosofia, assim como o conceito do homem e do mundo” 

(KOSIK, 2002, p. 218). 

Com essas transformações no conceito da práxis, Kosik trabalha 

com a problemática da práxis na filosofia materialista, em que “a proclamação do 

primado da praxis na relação com a teoria vem acompanhada do desconhecimento 

do significado da teoria, que em relação à praxis se rebaixa a mera teoria” (KOSIK, 

2002, p. 219), se tornando fator auxiliar da práxis, em que o sentido e conteúdo da 

práxis ficam pouco compreendidos. 

No conceito da práxis “a realidade humano-social se desvenda como 

o oposto do ser dado, isto é, como formadora e ao mesmo tempo forma específica 

do ser humano. A praxis é a esfera do ser humano” (KOSIK, 2002, p. 222, grifo do 

autor). 

Na filosofia moderna, a práxis do homem resulta de algo essencial, 

que acha em si mesmo verdade própria e possui uma importância ontológica, pela 

qual a práxis é, na sua essência e universalidade, a revelação do homem que cria a 

realidade humana e social, e compreende essa realidade em sua totalidade. “A 

praxis do homem não é uma atividade prática contraposta à teoria; é determinação 

da existência humana como elaboração da realidade”, ela é ativa, sendo a “atividade 

que se produz historicamente” (KOSIK, 2002, p. 222). 

A práxis compreende seu momento laborativo e existencial, que “se 

manifesta tanto na atividade objetiva do homem, que transforma a natureza e marca 

com sentido humano os materiais naturais, como na formação da subjetividade 

humana” (KOSIK, 2002, p. 224). 

 

3.2 A PRÁXIS DE SÁNCHEZ VÁZQUEZ 

 

Sánchez Vázquez é um outro autor que se dedica a tratar da práxis 

e a compreende como uma atividade transformadora. Para esse autor, “a 

consciência comum pensa os atos práticos, mas não faz da práxis – como atividade 
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social transformadora – seu objeto; não produz – nem pode produzir, como veremos, 

uma teoria da práxis” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 10). 

Para o autor, “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 185). Também afirma que nem toda atividade 

teórica, por si só, é práxis, mas a atividade teórica “proporciona um conhecimento 

indispensável para transformar a realidade, ou traça finalidades que antecipam 

idealmente sua transformação, mas num e noutro caso, fica intacta a realidade” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 203). Assim a práxis não fica reduzida ao mero ato 

prático ou à teorização, mas uma relação entre a teoria e a prática, 

 

[...] se a consciência se mostrar ativa ao longo de todo processo 
prático. Resulta daí que é certo que a atividade prática, sobretudo 
como práxis individual, é inseparável dos fins que a consciência 
traça, estes fins não se apresentam como produtos acabados, mas 
sim num processo que só termina quando a finalidade ou resultado 
ideal, depois de sofrer as mudanças impostas pelo processo prático, 
já é um produto real (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 243). 

 

Sendo a práxis a “ação do homem sobre a matéria e criação – 

através dela – de uma nova realidade” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 265), o autor 

define diferentes níveis da práxis de acordo com “o grau de penetração da 

consciência do sujeito ativo no processo prático e com o grau de criação ou 

humanização da matéria transformada destacado no produto de sua atividade 

prática” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 245). 

Tendo assim de um lado a práxis criadora e a reiterativa/imitativa, e 

por outro a práxis reflexiva e a espontânea, porém “essas distinções de nível não 

eliminam vínculos mútuos entre uma e outra práxis, nem entre um nível e outro” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 245). 

A práxis criadora é determinante, pois ela permite enfrentar novas 

necessidades e situações e o homem tem de estar sempre inventando ou criando 

novas soluções para as diversas situações, e estas soluções “tem sempre, no 

tempo, certa esfera de validade; daí a possibilidade e a necessidade de generalizá-

las e estendê-las, isto é, de repeti-las enquanto essa validade se mantenha” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 247). 

Para o homem, criar é a primeira necessidade vital, porque, segundo 

o autor, só criando, transformando o mundo que o homem faz um mundo humano e 
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se faz a si próprio, assim “a atividade prática fundamental do homem tem um caráter 

criador” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 247). 

Por esse motivo, a práxis é essencialmente criadora, no entanto: 

 

Entre uma e outra criação, como uma trégua em seu debate ativo 
com o mundo, o homem reitera uma práxis já estabelecida. 
Considerada em seu conjunto, assim como em suas formas 
especificas – política, artística ou produtiva – a práxis se caracteriza 
por esse ritmo alternado do criador e do imitativo, da inovação e da 
reiteração (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 247). 

 

Sánchez Vázquez formula três traços distintivos da práxis criadora, 

sendo eles: a unidade indissolúvel, no processo prático, do subjetivo e do objetivo; a 

imprevisibilidade do processo e do resultado; e a unidade e irrepetibilidade do 

produto. 

Já a práxis reiterativa ou imitativa se encontra em um nível inferior 

em relação à práxis criadora, pois “caracteriza-se precisamente pela inexistência dos 

três traços apontados” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 244) para a práxis criadora 

ou por uma precária manifestação destes traços. 

Primeiramente, na práxis reiterativa, rompe-se a unidade do 

processo prático. “O projeto, fim ou plano preexistente de um modo acabado à sua 

realização. O subjetivo se dá como uma espécie de modelo ideal platônico que se 

plasma ou realiza, dando lugar a uma cópia ou duplicação” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 

1977, p. 244): 

 

Enquanto na práxis criadora o produto exige não só uma modificação 
da matéria, como também o ideal (projeto ou fim), aqui [na práxis 
reiterativa] o ideal permanece imutável como um produto acabado já 
de antemão que não deve ser afetado pelas vicissitudes do processo 
prático (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 244). 

 

O autor novamente compara os níveis de práxis, afirmando que 

“enquanto na práxis criadora cria-se também o modo de criar, no fazer prático 

imitativo ou reiterativo não se inventa o modo de fazer. Seu modo de transformar já 

é conhecido, porque já foi criado antes” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 245). 

Conclui-se que a práxis reiterativa tem por base uma práxis criadora pré-existente, 

que toma a lei que a rege, porém este lado negativo não exclui o lado positivo da 

práxis reiterativa que é o de permitir divulgar uma práxis que já é criada. 
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Conforme o grau de manifestação da consciência da práxis 

“podemos distinguir dois novos níveis de atividade prática que denominaremos 

práxis espontânea e práxis reflexiva” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 245). 

Para considerar uma práxis espontânea ou reflexiva leva-se em 

conta o “grau de consciência que se tem da atividade prática que se está 

desdobrando, consciência elevada em um caso, baixa ou quase nula em outro” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 244). 

Assim, relacionando com a práxis criadora e reiterativa, o autor 

afirma que “a práxis criadora pode ser, em maior ou menor grau, reflexiva e 

espontânea. A práxis reiterativa acusa uma débil intervenção da consciência, mas 

não é por isso que pode ser considerada espontânea” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, 

p. 294). 

A partir da existência da práxis espontânea e da reflexiva, Sánchez 

Vázquez aborda dois problemas, sendo o tipo de relação entre essas práxis e o da 

via para passar de uma a outra, analisando o tipo de relação: 

 

[...] que a práxis mantém com a consciência, pois os produtos da 
atividade prática não podem ser indiferentes a essa relação, já que a 
relação espontânea entre a consciência e a práxis não leva aos 
mesmos resultados que a relação reflexiva entre uma e outra 
(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 244). 

 

Assim, podemos afirmar que a práxis reflexiva tem caráter 

transformador por possuir elevado grau de consciência da práxis, ao contrário da 

práxis espontânea que apresenta um grau de consciência pequeno ou quase 

inexistente. 

E são esses níveis de práxis apresentados que procuraremos 

identificar nos trabalhos apresentados na 33ª ANPEd Nacional, no âmbito da 

Didática, verificando se há relação entre a Didática apresentada neste GT e o 

sentido da práxis. 
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4 DIDÁTICA EM DISCUSSÃO NO GT DIDÁTICA DA 33ª ANPEd NACIONAL  

 

4.1 QUESTÕES INVESTIGADAS PARA ANÁLISE DOS TRABALHOS 

 

Para orientar nossa pesquisa, trabalhamos inicialmente com as 

questões sobre Didática e a práxis, a partir daí, levantamos outros questionamentos 

afim de investigar como os conceitos se mostram nos textos apresentados no GT de 

Didática da 33ª ANPEd Nacional. Assim, tomamos como referência as seguintes 

questões: 

1- Há nesse material a indicação de qual seja o objeto de estudo da 

Didática? 

2- Como a Didática é caracterizada nesses trabalhos? 

3- É possível perceber a relação explícita entre a Didática e o 

sentido de práxis? 

 

4.2 LISTAGEM DOS TEXTOS DO EVENTO 

 

Os textos tomados para análise foram retirados do site do próprio 

evento, http://33reuniao.anped.org.br/internas/ver/trabalhos-gt04, da 33ª Reunião 

Anual da ANPEd Nacional, no GT de Didática, que se realizou em 17 a 20 de 

Outubro de 2010, na cidade de Caxambu – Minas Gerais. 

 

1- Representações sociais entre alunos do ensino médio acerca da 

temática clonagem – ANDRADE, Jerry Adriane Pinto de; 

VAINSTEIN, Marilene Henning; PAULA, Reynaldo Josue de. 

2- A aula de educação matemática: diferentes caminhos de 

aprendizagem – SILVA, Edileuza Fernandes da. 

3- O campo da iniciação à docência universitária como um desafio 

– CUNHA, Maria Isabel da. 

4- O sentido da pesquisa como dimensão didática da formação de 

professores: políticas e práticas do curso de pedagogia – ROSA, 

Sanny Silva da. 
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5- Didática e historiografia didática: das possibilidades de superar a 

pedagogia da nação no ensino de história – TOLEDO, Maria 

Aparecida Lopoldino Tursi. 

6- Concepções e práticas na escola sobre a dificuldade de 

aprendizagem – CARVALHO, Maria Goretti Quintiliano. 

7- A constituição da profissionalidade docente em cursos de 

licenciatura – MAHEU, Cristina Maria D’ávila Teixeira. 

8- Didática do ensino de ciências: como as concepções de ciências 

influenciam as práticas pedagógicas? – BARBOSA, Anna 

Carolina Ayres Pereira; ANDRADE, Marcelo. 

9- Didática: questões de método e teoria – FARIA, Lenilda Rego 

Albuquerque de; ALMEIDA, Maria Isabel de. 

10- A inovação pedagógica em ação e o conhecimento científico – 

LATERMAN, Ilana; TORRIGLIA, Patricia Laura. 

11- Escola na contemporaneidade: espaço de formação docente na 

perspectiva da epistemologia da prática – CAVALCANTE, Maria 

Marina Dias; CARNEIRO, Isabel Magda Said Pierre. 

12- O processo de ensino de leitura em diferentes disciplinas no 

Ensino Fundamental II – SILVA, Maria Vitória da. 

13- Didática da matemática no ensino superior – VIANA, Marger da 

Conceição Ventura. 

 

4.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS TRABALHOS 

 

Neste tópico realizamos uma descrição e análise dos trabalhos, a 

partir dos questionamentos estabelecidos anteriormente sobre a Didática e práxis, a 

fim conhecer como a Didática foi trabalhada no GT de Didática da 33ª ANPEd 

Nacional. 

Em “Representações sociais entre alunos do ensino médio acerca 

da temática clonagem”, de Andrade, Vainstein e Paula (2010), os autores realizam 

sua pesquisa partindo, inicialmente, do questionamento: “Como anda o ensino de 

Ciências no Brasil?”, visto que o Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) classificou o Ensino de Ciências de nosso país entre os piores do mundo. Os 



31 
 

autores acreditam que para alterar essa situação é fundamental a melhoria na 

formação continuada do professor. 

O objetivo deste trabalho está em “apreender as representações 

sociais sobre clonagem junto a alunos da rede pública do litoral norte do Rio Grande 

do Sul” e, para isto, utilizaram a pesquisa quantitativa e qualitativa, através de 

entrevistas estruturadas. Outro objetivo apontado é o de “levantar as representações 

sociais dos alunos sobre clonagem” (ANDRADE; VAINSTEIN; PAULA, 2010, p. 2, 6). 

Os autores dividem o artigo em quatro momentos, sendo que no 

primeiro ocorre a conceituação das representações sociais, no segundo “apresenta-

se o delineamento metodológico da pesquisa; no terceiro, analisam-se e discutem-

se os resultados; no quarto, tecem-se as considerações finais”.  

No decorrer do trabalho, não é apresentada nenhuma indicação do 

objeto de estudo ou caracterização da Didática, bem como uma relação desta com a 

práxis, porém os autores pontuam, a partir dos resultados da pesquisa, que para 

possibilitar que haja uma formação crítica do ensino de Ciências é necessário: 

 

(i) revisar os conceitos que estão sendo ensinados aos alunos; (ii) 
melhorar os livros didáticos que tratam da temática de forma simples, 
clara e identificada com o público jovem; (iii) criar programas de 
aperfeiçoamentos de professores; (iv) criação de canais de 
comunicações entre alunos, professores e a comunidade acadêmica; 
(v) introdução de conteúdos biotecnológicos nos currículos; (vi) 
incentivo aos programas de apoio ao ensino de Ciências; (vii) 
introdução de cursos para reconhecimento dos artifícios – processos 
e técnicas editoriais – da mídia, para que os alunos desenvolvam o 
pensamento crítico no tocante aos meios de comunicação 
(ANDRADE; VAINSTEIN; PAULA, 2010, p. 16). 

 

A partir dessas sugestões, pode-se intuir que estão impregnados de 

uma proposta reflexiva e crítica sobre seu tema na realidade em que foi estudado e 

que visam algo de transformação dessa realidade. Pensando assim, pode-se 

aproximar o trabalho de um nível de práxis reflexiva e, talvez, no futuro, de uma 

práxis transformadora. 

* 

No artigo “A aula de educação matemática: diferentes caminhos de 

aprendizagem”, Silva, E. (2010) trata da docência universitária na disciplina de 

Educação Matemática em curso de graduação em Pedagogia, procurando 

características de inovação na organização e no decorrer do curso. 
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Silva, E. (2010) faz um levantamento de dados a partir da 

observação no cotidiano, entrevista e discussões com alunos e professores. O artigo 

faz essa análise da Didática utilizada na disciplina, porém não apresenta uma 

definição da Didática ou de seu objeto de estudo. No entanto, a partir das falas 

coletadas, a autora analisa a metodologia do professor e faz comentários que nos 

permite identificar a indicação de uma práxis.  

A autora identifica algumas falas do professor que participa da 

pesquisa sobre sua forma de trabalho, na qual o professor leva uma proposta e cada 

aluno vem com sua contribuição, e juntos constroem a aula. 

 A partir da análise das falas do professor, Silva afirma que este “é 

um trabalho cujas tarefas são compartilhadas entre o professor e os estudantes, 

contribuindo para criar o sentido de pertencimento desses sujeitos ao que está 

sendo construído na sala de aula” (SILVA, E., 2010, p. 7). Percebemos então que o 

professor utiliza-se de uma práxis reflexiva e criadora para a disciplina de 

matemática. 

A condição de replanejar o trabalho e reconstituir-se como professor 
é facilitada pelo vínculo com a escola básica, espaço que apresenta 
uma dinâmica diferente que exige de quem dela participa a clareza 
de que repensar o fazer faz parte da rotina (SILVA, E. 2010, p. 7). 

 

Podemos perceber uma ideia de práxis criadora e reflexiva através 

da Didática utilizada pelo professor, em que este cria uma práxis para atender as 

necessidades de cada aula. 

Em síntese, neste trabalho, Silva, E. (2010) apresenta uma inovação 

no sentido que “as aulas de Educação Matemática são promotoras de ruptura com 

os processos conservadores de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar 

caracterizando-se como um espaço de inovação” (SILVA, E., 2010, p. 15). 

* 

Cunha (2010) levanta alguns questionamentos quanto às reflexões e 

preocupações que acompanham os docentes iniciantes, em seu artigo “O campo de 

iniciação à docência universitária como um desafio”. 

A autora justifica essa preocupação a partir da preparação dos 

professores baseada nos saberes da pesquisa a partir do que se acaba 

desconsiderando os saberes próprios da docência, fazendo assim uma análise de 

forma pedagógica. O artigo faz um apanhado geral da formação dos professores, 
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analisando a tendência de estudos na área, incluindo alguns aspectos didáticos, 

mas não há foco na própria Didática como objeto de estudo ou sua caracterização. 

Ao analisar estudos de tendências sobre os professores recém 

formados, dentre os trabalhos sobre a construção dos saberes dos docentes 

iniciantes, encontramos uma sugestão de práxis, através dos trechos: 

 

[...] registram-se outras alternativas de formação. Entre elas estão as 
oficinas e os cursos oferecido s aos docentes em fase inicial da 
carreira e o uso de reuniões pedagógicas para relatos de 
experiências acompanhados de processos reflexivos (CUNHA, 2010, 
p. 4). 

 

Podemos perceber, nesse sentido, o incentivo da criação de uma 

práxis reflexiva para o trabalho do docente iniciante. E, seguindo o texto, com a 

frase: “o professor precisa integrar conhecimentos a partir de diferentes contextos 

para ir construindo sua forma própria de agir, sua teoria pessoal em relação à gestão 

da aula, com implicações cognitivas, éticas e afetivas” (CUNHA, 2010, p. 5), 

novamente incentiva uma práxis reflexiva e criadora, pela qual o professor pensa 

sobre sua prática e cria a sua forma de atuar em sala de aula. 

Cunha conclui seu artigo ressaltando a necessidade de pensar 

programas de inserção/formação para professores iniciantes e indaga se há espaços 

na agenda acadêmica para essa questão. 

Em síntese, o texto trata da formação de professores iniciantes e 

nesse contexto, valoriza aspectos da Didática na atuação pedagógica desses 

professores, revelando, pelo discurso, a defesa de uma práxis reflexiva e criadora.  

* 

Em seu artigo “O sentido da pesquisa como dimensão didática da 

formação de professores: políticas e práticas do curso de pedagogia”, Rosa (2010) 

não discute a Didática em si, mas a pesquisa como elemento didático na formação 

de professores, discutindo dados de um estudo em desenvolvimento sobre a 

pesquisa como dimensão didática no curso de Pedagogia, com o objetivo de debater 

“a importância (ou não) de incluir no currículo a prática de pesquisa para formar 

professores” (ROSA, 2010, p. 2). 

A autora organiza seu texto em três partes, sendo a primeira uma 

discussão do modo como a pesquisa é concebida no texto que serviu de base às 

diretrizes curriculares nacionais da Pedagogia e num segundo momento o contexto 
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desta problemática no Brasil com relação às reformas educacionais na década de 

1990. Por fim, Rosa (2010, p. 2) faz uma análise da “percepção dos alunos sobre a 

experiência de pesquisa no seu processo de formação, a partir de depoimentos 

obtidos num grupo focal no final de 2009”. 

Rosa vem mostrando ao longo do texto sua reflexão sobre a 

pesquisa no currículo de Pedagogia, analisando politicamente a questão e 

considerando o que percebe na prática com os alunos do curso, além da história e a 

relação desenvolvida entre os alunos e a pesquisa.  

Não tratando da Didática, consequentemente não encontramos em 

seu trabalho a discussão do objeto de estudo próprio da Didática, mas um breve 

levantamento histórico do currículo e de como a pesquisa se constitui dentro do 

curso de formação de professores, e o que esta representa para o futuro professor, 

concluindo que: 

 

Se a experiência didática de pesquisa, aqui analisada, tiver deixado 
naqueles sujeitos o registro de uma vivência de não subalternidade, 
quem sabe teremos cumprido uma função social importante, mesmo 
que numericamente ínfima e não prevista no currículo oficial (ROSA, 
2010, p. 15). 

 

Podemos observar assim, uma práxis reflexiva da pesquisadora ao 

desenvolver seu trabalho, repensando toda uma área de formação dentro do curso 

de Pedagogia, ainda ficando em aberto alguns questionamentos para refletir sobre a 

pesquisa na graduação, tais como:  

 

Diante do fato de que o crescimento da certificação educacional 
promovido pelas atuais políticas públicas de educação superior não 
produziu ainda efeitos significativos sobre a hierarquia social [...] qual 
o real valor da pesquisa na formação profissional de professores dos 
quais se espera, em última análise, a execução de ações 
pedagógicas a serem encaminhadas às ‘instâncias competentes’? 
(ROSA, 2010, p.15, grifo do autor). 

  

Podemos perceber que ainda há campo para debate sobre a 

formação de pesquisadores dentro da formação de professores, que a área de 

pesquisa focalizada precisa ser repensada e reestruturada para que os 

questionamentos da autora possam ser respondidos. 

* 
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Em “Didática e historiografia didática: das possibilidades de superar 

a pedagogia da nação no ensino de história”, Toledo (2010) analisa a importância da 

reprodução de conhecimentos históricos com base na disciplina de Didática, 

Currículo e Saberes Escolares, citando alguns elementos que compõem a 

historiografia didática nacional. 

Para dar início e base ao seu trabalho, a autora faz referência à obra 

Lições de História do Brasil, de Joaquim Manoel de Macedo, indicando que a 

mesma pode trazer esclarecimentos quanto ao objeto de estudo da Didática, ao 

recorrer a autoras como Candau, Marin e Silva: 

 

No entanto, se ponderado sob uma perspectiva que tenha o ensino e 
as relações pedagógicas escolares como centro de reflexão, a 
perspectiva analítica do escrito, no século XIX, permite contribuir com 
os atuais debates acerca dos objetos e métodos de análises da 
Didática (apud TOLEDO, 2010, p.1) 

 

A Didática neste artigo é caracterizada por uma relação direta com 

os “fazeres”, e está sempre associada aos saberes escolares, em cujas análises 

históricas a autora observa uma mudança nos princípios orientadores do ensino, 

“que se propõe a reconceitualizar não só os objetivos do ensino, mas, sobretudo os 

seus conteúdos, juntamente com os pressupostos e procedimentos didáticos” 

(TOLEDO, 2010, p. 2). 

Toledo faz um levantamento de como o ensino de História tem sido 

realizado durante os anos, e nesse levantamento podemos relacionar as orientações 

para o ensino da época com algumas manifestações de práxis.  

A primeira delas podemos identificar no seguinte trecho: “que 

ensinasse aos professores um caminho ‘seguro’ do como ensinar (como introduzir 

uma questão, o que enfatizar e valorizar do passado nacional, o que se devia 

condenar e ser criticado ‘na prova’)” (TOLEDO, 2010, p. 5). Vemos aqui claramente 

o que seria uma reprodução do ensino por professores através de uma práxis 

reiterativa. 

Depois das reformas educacionais, podemos observar uma 

mudança na práxis do professor, quando, apesar de seguir orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), tem a possibilidade de pensar sua 

prática de acordo com sua realidade. Dessa fase, encontramos uma proposta de 

ensino que prevê que “o professor assuma papel de pesquisador dos conteúdos de 
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história local” (TOLEDO, 2010, p. 13). Assim, munido de conhecimentos sobre a 

história local, possa “[...] aprofundá-los com a turma, participando com ela da 

produção desse tipo de conhecimento e da forma de construí-lo” (SANTOS apud 

TOLEDO, 2010, p. 13), permitindo ao professor utilizar-se de uma práxis reflexiva e 

criadora. 

A partir deste papel de pesquisador do professor, a autora conclui 

seu artigo ressaltando que “ainda se carece de estudos que tratam da pesquisa 

como mediador didático da prática do professor da educação básica” (TOLEDO, 

2010, p.14), sendo “visível a insuficiência do conceito (pesquisa na educação 

básica) e dos critérios norteadores de uma prática de ensino nesses moldes” 

(TOLEDO, 2010, p. 14). A autora afirma que este tema deve ser o centro da 

problemática trabalhada pela educação “no contexto das mudanças que vem se 

processando nos objetivos do ensino escolar brasileiro” (TOLEDO, 2010, p. 14). 

Em síntese, o texto trata do ensino de História ao logo do tempo e 

indica uma mudança da práxis na disciplina nos últimos anos, de reprodutiva e 

reiterativa, para o incentivo de uma práxis reflexiva e criadora. Identificamos também 

uma tentativa de aproximação do objeto de estudo da Didática a partir de alguns 

autores, mas que não chega à clara explicitação do mesmo, embora caracterize a 

Didática. 

* 

Em “Concepções e práticas na escola sobre a dificuldade de 

aprendizagem”, Carvalho (2010, p. 3) disserta sobre “a participação do professor na 

relação que o aluno diagnosticado com dificuldades de aprendizagem estabelece 

com o conhecimento”, já que “grande parte das crianças brasileiras que frequenta a 

escola não consegue aprender o que lhes é ensinado, sendo esta uma das 

principais causas da repetência ou da evasão escolar” (CARVALHO, 2010, p. 2). 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas com professores e 

observações para verificar se os dados coletados nas entrevistas eram compatíveis 

com a realidade, tendo como objetivo “identificar as concepções de dificuldade de 

aprendizagem que balizam o trabalho pedagógico do professor no ensino 

fundamental” (CARVALHO, 2010, p. 4). 

A autora segue com um relato das observações que fez durante a 

pesquisa, atribuindo e analisando as causas do fracasso escolar, tais como a 

postura docente, políticas educacionais, baixos salários, formação inicial insuficiente, 
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condições de trabalho e falta de uma cultura acadêmica e apoio financeiro para 

formação continuada. Não é tratado no texto nenhuma caracterização de Didática ou 

de seu objeto de estudo. 

Carvalho sugere que “somente uma prática docente responsável [...] 

será capaz de iniciar o processo de desconstrução e reconstrução da prática 

docente, da relação que deve ser estabelecida entre o aluno, o professor e o saber” 

(CARVALHO, 2010, p. 13).  

Podemos perceber em sua postura a sugestão de uma práxis, que é 

confirmada em sua conclusão de que “certamente essa discussão deve ser 

aprofundada para que o problema que assola a educação brasileira diariamente seja 

investigado e discutido” (CARVALHO, 2010, p. 13), indicando que a questão deve 

ser trabalhada através de uma práxis reflexiva. 

* 

Maheu (2010) disserta em seu texto “A constituição da 

profissionalidade docente em cursos de licenciatura”, sobre o processo de 

construção da profissionalidade docente em cursos de licenciatura de uma 

universidade pública na Bahia, sendo esta profissionalidade descrita como “um 

conjunto de saberes, habilidades e valores que configuram um certo perfil 

profissional, resumindo o que há de específico em cada profissão” (MAHEU, 2010, 

p. 2). 

A autora faz uma pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa, 

coletando dados através de questionários e análise de conteúdo das memórias dos 

alunos, além de entrevista com professores. 

Neste artigo não é trabalhado o objeto de estudo da Didática, mas 

ela pode ser caracterizada como uma determinada forma de transmitir o conteúdo, já 

que a autora percebe em sua pesquisa que “os professores têm domínio de 

conteúdo, mas não possuem ‘didática’; as aulas se resumem à exposição oral ou 

seminários” (MAHEU, 2010, p. 2) ou como uma área de conhecimento ou disciplina: 

“as disciplinas mais citadas, nesse particular, foram: Didática – 26%, e, no geral, as 

disciplinas ‘Em educação’ – 21%” (MAHEU, 2010, p. 9, grifo da autora).  

Maheu (2010, p. 11), sugere que os professores da licenciatura 

questionem seus papéis como formadores, no aspecto de: “o que fazem os 

professores universitários para desenvolver a profissionalidade dos licenciandos? O 

que fazem para desenvolverem junto a estes estudantes um processo de 
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identificação com a profissão?”, visto que como resultado da pesquisa os cursos de 

formação inicial não influenciam significativamente para a construção da 

profissionalidade dos alunos e as disciplinas de formação pedagógica parecem não 

corresponder às representações da docência. 

Esses resultados “colocam em evidência a necessidade de 

refletirmos sobre o ensino com foco na construção da profissionalidade docente em 

cursos de licenciatura” (MAHEU, 2010, p. 11) e sugere uma práxis reflexiva em 

relação ao papel dos professores e das disciplinas dos cursos de licenciatura para a 

construção da identidade docente desses alunos. 

* 

Barbosa e Andrade (2010) analisam, em seu artigo “Didática do 

ensino de ciências: como as concepções de ciências influenciam as práticas 

pedagógicas?”, como os conhecimentos científicos são transformados em saberes 

escolares através da mediação do professor. Os autores têm como objetivo 

“averiguar quais concepções de ciência estariam presentes no discurso de 

professores de ciências de um colégio” percebendo como estas concepções 

refletiriam, ou não, em novas estratégias (BARBOSA; ANDRADE, 2010, p. 3).  

A pesquisa foi realizada em um colégio do Rio de Janeiro com sete 

professores das disciplinas de ciências e biologia, que se posicionaram através de 

entrevistas pelas quais analisavam situações hipotéticas, e os pesquisadores 

conseguiam averiguar as concepções de ciências. O artigo não trata do objeto de 

estudo da Didática, mas traz a Didática como sendo a forma de transmitir o ensino 

de ciências, e apresentam questões presentes nos estudos acerca da Didática das 

ciências, sendo elas: 

 

(1) a compreensão dos professores acerca da natureza da ciência e 
a relação com a imagem que os estudantes têm da mesma e (2) 
como as crenças dos professores sobre a natureza da ciência 
influenciam sua forma de ensinar e suas tomadas de decisão em 
sala de aula (BARBOSA; ANDRADE, 2010, p. 2). 

 
Com esta pesquisa os autores concluíram que as percepções dos 

professores consultados apontam para a “formação de professores mais críticos 

para o processo de ensino/aprendizagem, para o ensino das ciências e para o 

currículo dessa disciplina”, apontando a intenção de uma práxis criadora e reflexiva, 

afim de “promover estratégias didáticas capazes de desfazer os estereótipos 
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associados tanto às questões multiculturais quanto ao próprio conceito de ciência.” 

(BARBOSA; ANDRADE, 2010, p. 15). 

A práxis sugerida pode “ter como base a proposta de mudança de 

mentalidades de modo que isso estimule o debate e o diálogo e a valorização das 

diferenças” (BARBOSA; ANDRADE, 2010, p. 15), demonstrando assim a intenção 

de uma práxis reflexiva e criadora na forma de se pensar e trabalhar a ciência dentro 

da escola.    

Em síntese, o texto caracteriza a Didática como sendo uma forma de 

transmitir o conhecimento e apresenta indícios de uma práxis reflexiva e criadora 

para a formação de professores.  

* 

No artigo “Didática: questões de método e teoria”, as autoras 

apresentam como objetivo “problematizar como as questões de método e teoria 

rebatem no modo de pensar e fazer da atividade educativa” (FARIA; ALMEIDA, 

2010, p. 1) e, baseando-se em Marx e seu método dialético, buscam elementos para 

ajudar na elucidação dos problemas que encontram, através da discussão do 

significado de teoria e método para essa perspectiva, analisando o ensino como 

uma totalidade concreta. 

As autoras indicam, logo no início do artigo, o objeto de estudo da 

Didática como sendo a questão do ensino/aprendizagem. Definem a Didática como 

“teoria do ensino que tem como objeto o processo de ensino na sua totalidade e no 

seu movimento” (FARIA; ALMEIDA, 2010, p. 14), trazendo a análise de Pimenta 

(2001) para quem a Didática é vista como área de estudo das Ciências da Educação 

(Pedagogia). Para Pimenta, a Didática possui um caráter prático, tendo como seu 

objeto de estudo “a problemática de ensino enquanto prática de educação, é o 

estudo do ensino em situação” (PIMENTA apud FARIA; ALMEIDA, 2010, p. 14). 

Quanto à relação entre a Didática e a práxis, as autoras definem a 

instrução como a compreensão do “fenômeno do ensino em seu caráter 

antropológico de trabalho didático, produzido socialmente como práxis” (FARIA; 

ALMEIDA, 2010, p. 13). 

As autoras concluem o artigo levantando questionamentos para 

estudar o processo de ensino/aprendizagem na perspectiva apresentada, analisando 

seu modo de ser na contemporaneidade, exigindo que os pesquisadores façam uma 

incursão nas questões relativas à teoria do conhecimento e no estudo do modo 
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como é produzida a realidade, permitindo assim “que se possa não apenas localizar, 

explicitar os limites, as dificuldades da prática educativa, como também sua 

positividade, sua potência criadora”, cabendo ao pensamento pedagógico e didático 

“explicar a prática educativa e o ensino como fenômeno complexo e síntese de 

inúmeros condicionalismos” (FARIA; ALMEIDA, 2010, p. 15).  

Em síntese, as autoras definem “a ação educativa pelo seu caráter 

intencional e, desse modo, a ação docente se caracteriza como direção consciente e 

intencional do ensino, tendo em vista a instrução e a educação dos indivíduos” e 

entendem as relações pedagógicas: “como ciência da e para a práxis educativa, 

como direção de sentido, como esclarecimento racional da prática educativa a partir 

da investigação dessa mesma prática em situações concretas” (FARIA; ALMEIDA, 

2010, p. 14). Assim, podemos perceber a orientação de uma práxis reflexiva. 

* 

O texto “A inovação pedagógica em ação e o conhecimento 

científico”, de Laterman e Torriglia, tem como objetivo “discutir sobre o processo de 

elaboração de conhecimento no campo da didática” (LATERMAN; TORRIGLIA, 

2010, p. 1), apresentando duas categorias: conhecimento didático e uma reflexão 

sobre sua elaboração. 

O texto se organiza em duas partes, sendo a primeira uma 

discussão sobre alguns aspectos da produção de conhecimento e a segunda parte 

uma apresentação da pesquisa sobre assessoria no contexto escolar de uma escola 

pública municipal de anos iniciais, com o objetivo de “compreender o processo de 

constituição do conhecimento pedagógico”, conforme expõem Laterman e Torriglia 

(2010, p. 1). 

As autoras trazem algumas definições acerca da Didática, sendo o 

campo da Didática “como campo de conhecimento com características específicas” 

(LATERMAN; TORRIGLIA, 2010, p. 10), e esse conhecimento didático como um 

“conhecimento pedagógico a partir da vida cotidiana, do cotidiano escolar” 

(LATERMAN; TORRIGLIA, 2010, p. 6). Nos parece, então, que para as autoras, o 

objeto de estudo da Didática seria o conhecimento pedagógico a partir da vida 

cotidiana escolar. 

Encontramos uma sugestão de práxis na pesquisa sobre as 

assessorias que se realizavam com o objetivo de discutir o cotidiano, assim 

explicadas pelas autoras: “os desafios do cotidiano são problematizados e 
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estabelecidas prioridades, desenvolve-se aprofundamento sobre um ou outro tema” 

(LATERMAN; TORRIGLIA, 2010, p. 6).  

Com essa análise do cotidiano escolar, as autoras concluem que “o 

tema não se esgota quando se começa a visualizar, mediante a pesquisa, o 

movimento do cotidiano escolar como um espaço que dá transparência, com os 

limites da imediaticidade, à relação da teoria e da prática” (LATERMAN; 

TORRIGLIA, 2010, p. 17). 

Assim, percebemos a proposta de uma práxis reflexiva, ao 

problematizar os desafios cotidianos, e depois a intenção de uma práxis criadora 

para suprir as necessidades encontradas e superar os desafios. 

* 

Cavalcante e Carneiro (2010) escrevem sobre a escola e o trabalho 

pedagógico vivenciado por profissionais de Pedagogia nos espaços escolares em 

seu artigo “Escola na contemporaneidade: espaço de formação docente na 

perspectiva da epistemologia da prática”. 

O trabalho surge a partir das “mudanças nas práticas educativas 

desenvolvidas na escola e na atuação docente frente às atuais exigências do 

processo educativo” (CAVALCANTE; CARNEIRO, 2010, p. 1). Apresenta resultados 

sobre os desafios do trabalho dos professores das primeiras séries do Ensino 

Fundamental “ancorados em uma pesquisa mais ampla que busca analisar a relação 

entre a prática de pedagogos e graduandos em Pedagogia que já atuam 

profissionalmente [...] e a formação inicial por eles vivenciada” (CAVALCANTE; 

CARNEIRO, 2010, p. 1). 

No início do artigo as autoras afirmam que: 
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A reflexão crítica sob a profissão possibilita ao educador 
compreender a relevância social de seu trabalho, a dimensão 
transformadora de sua ação educativa, portanto, permitindo o 
crescimento de sua consciência política, necessária ao 
desenvolvimento da competência técnica profissional 
(CAVALCANTE; CARNEIRO, 2010, p.2). 

 

Assim, de início, podemos perceber uma práxis reflexiva por parte 

das autoras ao analisarem o trabalho do educador, sendo esta uma práxis 

consciente, já que afirmam que “a escola desenvolve um trabalho pedagógico que 

visa esclarecer, transformar e orientar a práxis educativa para propósitos sociais e 

coletivos, suscitados na própria práxis e fundamentados em princípios éticos 

emancipatórios”, sendo que o exercício da práxis em ações para concretizar esses 

propósitos “favorece, no espaço escolar, momentos de reflexão sobre a ação e na 

ação que contribuem para a construção da identidade do ser professor” 

(CAVALCANTE; CARNEIRO, 2010, p. 2). 

A partir desta perspectiva, realizou-se uma pesquisa qualitativa de 

investigação com um grupo de profissionais da Educação, coletando dados a partir 

da observação direta e entrevista para “compreender as ações e as relações que 

representam um determinado contexto sócio histórico (a escola), além das 

construções simbólicas e representacionais que permeiam esse espaço” 

(CAVALCANTE; CARNEIRO, 2010, p. 3). 

Esta pesquisa possibilitou “vislumbrar os desafios do trabalho 

docente a partir de aspectos, como: concepção de escola, dinâmica escolar e 

proposta pedagógica” (CAVALCANTE; CARNEIRO, 2010, p. 3). 

A Didática em si não é trabalhada no texto diretamente, já que os 

resultados levantam algumas reflexões sobre a escola “considerando que os novos 

tempos impõem à profissão novas referências e exigências de qualificação e 

atuação.” (CAVALCANTE; CARNEIRO, 2010, p. 9). Essas novas exigências podem 

ser sanadas através de investimentos na formação continuada que “possibilita aos 

pedagogos a problematização do trabalho pedagógico, em processo reflexivo de 

ação, tendo como parâmetro a teoria, de modo a permitir o exame de teorias 

implícitas, de esquemas de funcionamento e de atitudes” (CAVALCANTE; 

CARNEIRO, 2010, p.10). 
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As autoras concluem que é necessário “a criação de estratégias que 

mobilizem os educadores na construção da proposta pedagógica” da escola 

(CAVALCANTE; CARNEIRO, 2010, p.11). 

Em síntese, o texto trata mais da formação de professores e da 

realidade e dificuldades encontradas na escola, denotando a adesão das autoras a 

ideias que se aproximam de uma práxis reflexiva. 

* 

Silva, M. (2010), em seu artigo “O processo de ensino de leitura em 

diferentes disciplinas no Ensino Fundamental II”, trata de um problema bem 

conhecido nas escolas, o de que existem “alunos que não compreendem o que 

lêem.” Assim, sua pesquisa tem como objetivos “discutir o processo de ensino da 

leitura desenvolvido nas diferentes disciplinas do Ensino Fundamental II e identificar 

as práticas de leitura desenvolvidas pelos professores do Ensino Fundamental II no 

cotidiano escolar” (SILVA, M., 2010, p. 1). 

A autora norteia sua pesquisa pela abordagem qualitativa, utilizando-

se de entrevistas e análise de materiais escritos de quatro professores de diferentes 

disciplinas de uma escola na zona rural de Feira de Santana, Bahia. 

Não é tratado no artigo o objeto de estudo da Didática ou sua 

caracterização. A questão trabalhada no artigo é se há por parte dos professores o 

desenvolvimento de estratégias de leitura para auxiliar o aluno no ato de ler, 

constatando que nada ou muito pouco é feito neste sentido (apenas a professora de 

português utiliza alguma estratégia de leitura). A autora explica: 

 

Para a realidade das escolas brasileiras é necessário muito mais que 
prazer pela leitura, é necessário formar o leitor por meio de um 
processo planejado, orientado, ou seja, por meio do ensino da leitura 
e não apenas do incentivo, da motivação – elementos que precisam 
ser levado em conta no processo de ensino de práticas leitoras 
(SILVA, M., 2010, p. 9). 

 

Claramente a autora acredita ser necessário uma práxis criadora e 

reflexiva para melhorar o processo de formação de leitores, evitando uma práxis 

reiterativa que vem acontecendo no contexto escolar, no sentido de que “as práticas 

de leitura vivenciadas em sala de aula precisam levar em consideração essa 

liberdade de atribuição de sentidos, e não se restringirem ao ritual: leia e responda” 

(SILVA, M., 2010, p. 10).  
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Essa necessidade de uma práxis reflexiva e criadora se confirma na 

conclusão do artigo na qual Silva afirma que “o processo de ensino da leitura no 

Ensino Fundamental II precisa ser planejado – conhecer a realidade, definir 

finalidades e organizar formas de mediação.” (SILVA, M., 2010, p. 10), sendo 

necessário que os professores “transformem as práticas de leitura da escola em 

práticas mais atrativas, coerentes, significativas e que realmente contribuam com a 

formação do aluno-leitor” (SILVA, M., 2010, p. 10).    

* 

Viana (2010) inicia seu artigo “Didática da matemática no ensino 

superior” apresentando o objeto de estudo da Didática, fazendo uma análise a partir 

de referências de autores como Pimenta (1997), que traz o ensino como objeto, 

Domingo (1990) com o ensino e a aprendizagem, afirmando que “o objeto da 

Didática, mesmo para autores mais antigos é, de fato, o processo de ensino 

aprendizagem” (VIANA, 2010, p.1). 

A caracterização da Didática para a autora segue a linha de Nérici 

(1969), em que “a Didática é uma disciplina mais voltada para a prática, sendo seu 

objetivo orientar o ensino, que por sua vez, segundo este autor, não é mais que a 

direção da aprendizagem” (NÉRICI apud VIANA, 2010, p. 1). 

A autora segue com um apanhado sobre a história da Didática da 

Matemática e depois com uma explicação das categorias didáticas, sendo elas: 

objetivos, métodos, meios de ensino, formas organizativas do ensino, processos de 

ensino e aprendizagem e a avaliação. 

Para Viana (2010, p. 9), o professor tem como tarefa: 

 

[...] orientar e guiar o estudante com a finalidade de potencializar 
suas possibilidades, e converter em realidade as potencialidades de 
sua zona de desenvolvimento próximo. Assim, o processo de 
ensino/aprendizagem tem também um caráter individual. 

 

Esse caráter intencional do trabalho do professor sugere uma práxis 

criadora, visto que o educador necessita orientar sua prática de acordo com as 

necessidades do seu aluno. A autora faz uma crítica ao trabalho do professor de 

matemática em geral, a partir de que:  

 

[...] este, de fato, não sabe o que fazer, pois o que aprendeu em sua 
pós-graduação foi a ciência Matemática e não a profissão docente. 
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Sabe pesquisar a Matemática, não o processo de ensino 
aprendizagem, que repete nos moldes do que lhe foi passado 
durante toda sua vida escolar, isto é, a aula copiada (VIANA, 2010, p. 
13). 

 

Esta seria uma práxis reiterativa, e em alguns casos espontânea, 

apontando que é necessária uma modificação desta prática no ensino de 

matemática. Para suas explicações, apropria-se das ideias de Ficher (2008), para 

quem: 

 

[...] querer que tais práticas se modifiquem, significa oportunizar 
condições para que tomem consciência de suas concepções e que 
elas, então, possam ser modificadas [...] ao se envolverem nos 
processos de ensinar e aprender, novas concepções deverão ser 
construídas, o que não se dá espontaneamente (FISCHER apud 
VIANA, 2010, p. 13).  

 

Esta modificação vai no sentido de uma práxis criadora, 

oportunizada por uma práxis reflexiva ou como consequência desta. Assim, a autora 

conclui que espera que, com seu texto, “pelo menos minimamente estejamos 

colaborando para essa possibilidade de busca de modificação” (VIANA, 2010, p. 14). 

Sintetizando, este texto trata explicitamente do Objeto de estudo da 

Didática, além de considerar as categorias didáticas (objetivos, métodos, meios de 

ensino, formas organizativas do ensino, processos de ensino e aprendizagem e a 

avaliação), com indícios de uma adesão a uma práxis reflexiva e criadora por parte 

da autora, apesar de encontrarmos uma práxis reiterativa e espontânea na tradição 

histórica e ainda na atualidade do ensino de matemática.        

* 

Nos 13 trabalhos do GT de Didática encontramos 5 artigos que 

tratam da Didática em si, alguns trazendo o termo no próprio título dos textos. O 

restante (8) trata apenas de elementos didáticos, aplicando noções de Didática no 

ensino de determinada disciplina ou na formação de professores, encontrando 

ênfases em um ou mais elementos da Didática, como a metodologia, recursos 

didáticos, etc. 

Pela análise dos 13 textos, foi possível detectar que 6 deles 

apresentam uma caracterização da Didática, em alguns casos definindo-a. 

Observamos que apenas 3 artigos apresentam/analisam o objeto de estudo da 

Didática e 2 tratam explicitamente da práxis. 
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Conseguimos perceber em todos os artigos uma possível relação 

com a práxis. Em 13 artigos percebemos uma indicação de uma práxis reflexiva, em 

7 uma práxis criadora, porém nenhum chega a demonstrar uma ação que 

caracterize uma práxis transformadora/revolucionária. Percebemos também a 

presença e ou a análise de uma práxis reiterativa (3) e espontânea (1) nos casos em 

que o pesquisador percebe essa postura dentro da escola ou no ensino em geral, 

durante determinados períodos históricos, não sendo essas assumidas como 

postura por nenhum dos autores dos artigos. 
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5 ELEMENTOS CONCLUSIVOS 

 

Este trabalho teve como tema central a Didática e como ela vem 

sendo trabalhada nos eventos educacionais a fim de associar-se ao projeto de 

pesquisa “A didática na formação e na atuação do professor em sala de aula no 

âmbito da UEL. Uma práxis? Que práxis?”, e compreender a Didática e refletir sobre 

ela para fundamentar nossa futura ação docente. 

De acordo com o tema central, utilizamos da pesquisa exploratório-

descritiva para buscar solucionar nosso problema de estudo: O que é a Didática e 

como os textos apresentados no GT de Didática da 33ª Reunião Anual da ANPEd 

Nacional de Didática tratam o tema? Há nesses textos alguma relação com o 

conceito de práxis? 

Na busca de responder ao nosso problema, estabelecemos objetivos 

gerais e específicos para orientar o trabalho. Assim, trabalhamos para atingir o 

primeiro objetivo específico, de identificar conceitos de Didática.  

Para isso, realizamos um breve levantamento histórico, trazendo os 

conceitos apresentados por autores da Didática, pelo que percebemos que, ao longo 

do tempo, houve uma evolução no conceito. Inicialmente a Didática era tratada 

como procedimentos e base teórica para o ensino. Depois foi evoluindo até 

conceitos mais amplos, em que a Didática se apresenta como uma área de 

conhecimento que estuda todo o processo de ensino/aprendizagem e, 

recentemente, encontramos trabalhos enfatizando estudos e formas de se trabalhar 

a Didática com o objetivo de promover mudanças sociais. Desta forma conseguimos 

atingir nosso primeiro objetivo específico. 

Com o segundo objetivo específico, de reconhecer os elementos e 

objeto de estudo da Didática, nos baseamos principalmente em Oliveira (1988) para 

compreender o objeto de estudo da Didática, a partir do levantamento histórico que 

a autora faz sobre o tema. 

Encontramos, assim como o objeto de estudo trazido pelos autores 

pesquisados, elementos que fazem parte do processo de ensino/aprendizagem 

mesmo com as mudanças que ocorreram no foco da Didática ao longo do tempo, 

em que encontramos, por exemplo, o ensino, a instrução, os métodos, 

procedimentos, técnica de ensino, recursos, ato de ensinar e aprender, o processo 
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de ensino etc., e o próprio processo de ensino/aprendizagem, que aparece como 

objeto de estudo da Didática.   

Já os elementos da Didática, foram abordados a partir de autores 

que tratam do planejamento, sob diversas perspectivas, como a técnica, sistêmica, 

política e crítica. Assim encontramos como elementos principais da Didática, os 

próprios elementos do planejamento, sendo estes: os Objetivos, os Conteúdos, a 

Metodologia e a Avaliação. Obtivemos um panorama geral dos elementos e 

apresentamos um pouco da explicação de cada um deles, de acordo com os autores 

e suas perspectivas, e assim, juntamente com o tópico sobre o objeto de estudo da 

Didática, atingimos nosso objetivo.   

Para relacionar a Didática com o conceito de práxis, nosso terceiro 

objetivo, inicialmente buscamos compreender a práxis de acordo com Kosik (2002) e 

Sánchez Vázquez (1977), pelo que foi possível perceber a possibilidade de alguns 

níveis/conceitos de práxis, sendo estes: a práxis utilitária de Kosik, as práxis 

reiterativa/imitativa, espontânea, criadora, e reflexiva de acordo com Sánchez 

Vázquez, até a práxis transformadora ou revolucionária utilizando novamente a 

terminologia de Kosik e também de Sánchez Vázquez. 

Depois de identificar esses níveis de práxis, foi possível relacionar 

este embasamento teórico sobre a práxis, com os artigos apresentados no evento 

selecionado, para aí sim relacionar a práxis com a Didática tratada nos textos.  

Nosso quarto e último objetivo específico foi o de identificar, nos 

textos apresentados no GT de Didática da 33ª ANPEd Nacional, os aspectos 

didáticos e a possível relação com o conceito de práxis. 

Para atingirmos este objetivo realizamos a leitura dos artigos, 

procurando observar, principalmente, se os mesmos tratavam da Didática, se havia 

uma caracterização dessa disciplina/área de conhecimento ou uma indicação do seu 

objeto de estudo e se havia relação entre a Didática e o sentido de práxis. 

A partir desta análise dos 13 artigos, concluímos que uma 

quantidade significativa trata em seu tema a Didática (5), e os que não tratam da 

Didática em si, trazem algum elemento da Didática. Sendo assim, todos os artigos 

do GT, até mesmo os que tratam da formação de professores, apresentam uma 

relação com a Didática, direta ou indiretamente. 

A caracterização/definição da Didática foi encontrada em 6 artigos, 

para os seus autores, a Didática trata dos fazeres no processo de 
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ensino/aprendizagem, uma forma de transmissão de conteúdo, teoria do ensino, 

campo de conhecimento, entre outros, apresentando conceitos semelhantes aos 

trazidos no tópico dois deste trabalho. 

Em menor quantidade (3), encontramos artigos que apresentam o 

objeto de estudo da Didática, que identificamos através de alguns trechos ou de uma 

definição clara do objeto de estudo. 

Em apenas 2 artigos encontramos algo sobre a práxis, porém 

percebemos a práxis tanto no decorrer das pesquisas realizadas e descritas nos 

trabalhos, quanto na posição dos autores, identificando em todos a ideia de uma 

práxis reflexiva, pelo que podemos observar, então, uma tendência nas práticas e 

discursos de profissionais da educação.   

Identificamos também a práxis criadora em 7 textos, que juntamente 

com a práxis reflexiva, proporciona a possibilidade de ação para uma práxis 

transformadora/revolucionária. No entanto, encontramos a práxis reiterativa (3) e 

espontânea (1), mas em nenhum caso foi possível identificar traços dessas práxis na 

postura dos autores dos trabalhos. Estes níveis de práxis foram encontrados nos 

casos em que o pesquisador os percebe dentro da escola pesquisada por ele ou no 

ensino em geral durante determinados períodos históricos.  

A partir destas análises foi possível atingir todos os nossos objetivos 

específicos. Refletimos sobre o nosso primeiro objetivo geral, e verificamos que 

conseguimos compreender a Didática como área de conhecimento e encontrar seu 

papel na atuação do professor. 

Acredito que este objetivo foi atingido, através do tópico deste 

trabalho sobre o que é a Didática, principalmente sobre a Didática trazida por 

Libâneo (1994) que recito aqui, trazendo que a Didática faz parte da formação 

técnico-prática do professor, envolvendo disciplinas que se referem 

necessariamente à prática escolar. “[...] a Didática se caracteriza como mediação 

entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 28), além de investigar “as condições e formas que vigoram no 

ensino e, ao mesmo tempo, os fatores reais (sociais, políticos, culturais e 

psicossociais) condicionantes das relações entre docência e aprendizagem” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 52). 

O autor assim sintetiza bem toda a evolução histórica do conceito, e 

ainda traz modificações pertinentes a nossa realidade. Acredito que esta definição 
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de Didática trazida por Libâneo pode indicar claramente o papel da Didática na 

atuação do professor, pois é a Didática que orienta toda a prática do educador em 

sala de aula, além de ser de suma importância que o professor tenha consciência do 

sentido social da Didática, de orientar sua prática para promover não somente a 

transmissão de conteúdo, mas contribuir para uma transformação social, pois a 

educação volta-se para a formação total do ser humano e não apenas para a 

formação acadêmica em termos de informação e conhecimento. 

Nosso último objetivo geral, de conhecer como a Didática foi 

apresentada na 33ª ANPEd Nacional, foi atingido através da análise dos artigos, 

pelo que obtivemos um panorama geral de como a Didática foi tratada no evento. 

Acredito que apesar de algumas vezes não ficar extremamente claro se o trabalho 

tratava da Didática ou da formação de professores, os temas se complementam, 

pois todos os artigos, se não tratavam da Didática em si, traziam algum elemento da 

Didática. Podemos perceber também um interesse coletivo dos autores dos textos 

para o incentivo de uma práxis reflexiva, mostrando assim que é consciente a 

necessidade de uma postura mais analítica/reflexiva sobre o fazer do professor, e 

nesse sentido, podemos enfatizar o tema da formação de professores, em que 

acreditamos ser possível formar essa nova postura. 

Desta forma, através dos objetivos estabelecidos, acreditamos que o 

problema do trabalho foi respondido, pela conceituação da Didática e da análise da 

Didática nos textos do evento, além de conseguirmos encontrar em todos os textos 

uma relação com a práxis. 

Inicialmente este trabalho nos permitiu ter um contato direto com a 

pesquisa em si, pela qual aprendemos, através das orientações, a organizar e 

elaborar um trabalho acadêmico. Além disso, percebemos qual rumo o estudo da 

Didática está tomando, e quais questionamentos ficam dos trabalhos analisados do 

evento, podendo assim refletir sobre o que mais a Didática pode contribuir na 

formação dos estudantes. E o que fica de mais importante do aprendizado, é a 

contribuição deste trabalho para nossa formação como educadores, já que pudemos 

compreender a Didática e o reflexo dela na formação do indivíduo, no sentido de que 

a nossa postura em sala de aula juntamente com a Didática utilizada, contribuirá 

para definir que sujeito estaremos formando. 
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