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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata sobre a Didática e seu objeto de estudo. Apresenta o que é 
Didática segundo autores, os elementos da Didática e sua relação com a práxis. 
Elegeu-se como problema de pesquisa: Como é abordada a Didática nos trabalhos 
apresentados no GT Didática na IX ANPED Sul 2012? Pelo modo como são 
apresentados os textos, é possível estabelecer alguma relação entre a Didática e a 
práxis? Os objetivos gerais foram: compreender o que é Didática e seu objeto de 
estudo, assim como os elementos constitutivos no plano de ação didática do 
professor; compreender o que é a práxis e sua possível relação com a atuação 
didática do professor e entender como a Didática é apresentada/tratada nos textos 
de um evento da área. Especificamente, pretendeu-se: Identificar conceitos de 
didática por autores da área; reconhecer o objeto de estudo da Didática, a partir da 
literatura; identificar os elementos essenciais pertinentes à Didática; destacar a 
importância dos elementos constitutivos da Didática na ação do professor; situar o 
conceito e diferentes níveis de práxis, a partir da literatura; analisar artigos do GT de 
Didática de um evento da área da Educação para perceber como os mesmos tratam 
a Didática e identificar o sentido de práxis contido nesses artigos. Para o 
desenvolvimento do trabalho, utilizou-se de uma pesquisa exploratório-descritiva. No 
primeiro capítulo, observou-se que a Didática vem apresentando características 
diversas com o passar do tempo e momentos históricos, e seu objeto de estudo vem 
se modificando também, segundo alguns autores. No segundo capítulo, mostrou-se 
que existem diversos modos do professor posicionar-se frente a uma práxis, para 
trabalhar em sala de aula. O estudo mostrou que apesar dos trabalhos analisados 
estarem do GT de Didática, os mesmos não discutem a Didática como seu objeto de 
estudo. Focalizam  seus componentes e outros aspectos relacionados à Didática, 
mas não a Didática em si. 
 
Palavras-chave: Didática. Elementos da didática. Objeto de estudo da didática. 
Práxis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema central a Didática. No seu 

desenvolvimento, é apresentado o que é Didática, seu objeto de estudo e seus 

elementos constitutivos. Aborda também a questão da práxis, se a Didática pode ser 

ou não uma práxis e finaliza analisando alguns artigos de um evento educacional – 

IX ANPED Sul (2012), para verificar como a Didática está sendo vista e 

compreendida, diante de conhecimentos científicos que norteiam bases teóricas aos 

docentes, favorecendo uma melhor amplitude de seus conhecimentos e uso dos 

mesmos em sua práxis, partindo sempre do tema que envolve este trabalho que é a 

Didática. 

Enquanto aluna do curso de graduação de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina, é importante, durante a graduação, 

compreender a Didática que envolve a ação do docente diariamente, assim como o 

tratamento que é dado à Didática em textos originados de pesquisas acadêmicas. 

Os aspectos que norteiam a pesquisa tratam da Didática como foco 

e seus elementos, como ela foi vista e como é vista atualmente, sua evolução e 

contribuições para a atuação de professores em sala de aula. 

O professor necessita conhecer como se dá o conhecimento em sala 

de aula para aumentar sua competência pedagógica e favorecer o desenvolvimento 

profissional, cultural, integral do aluno e a sua autonomia intelectual, nesse espaço 

de interação entre professor/aluno e alunos/alunos. 

Esse trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira, apresenta 

a Didática e seu objeto de estudo, baseado em alguns autores, sobre o tema. No 

segundo momento, com base também em referencias da literatura, é tratado a 

respeito do planejamento de ensino e os componentes do processo de ação 

didático-pedagógica. Na terceira parte, é apresentada a práxis e tipos de práxis 

existentes. E por último, é analisado dezesseis trabalhos apresentados no eixo 

Didática em um evento de educação, apontando no final se os autores trouxeram no 

texto o objeto de estudo da Didática, e sua relação com a práxis. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A Didática está muito presente em pesquisas acadêmicas, na 

formação de docentes, na atuação do professor e no ensino da Didática. 

Dessa maneira, nota-se que é uma necessidade se trabalhar com e 

estudar a Didática e tudo o que nela está inserido, tendo como contexto a educação, 

a instrução e o ensino, para uma compreensão global do fenômeno educativo. 

Percebe-se, como estudante do curso de Pedagogia, que é muito 

importante ter a Didática como disciplina e estudar o que é a Didática, pois é o 

principal ramo de estudo da Pedagogia. 

Este estudo tem muito a contribuir para a formação da autora deste 

trabalho, tanto pessoal como profissional, pois no trabalho como educadora, a 

Didática constitui uma base para o exercício profissional, que tem a responsabilidade 

de preparar os alunos para se tornarem cidadãos reflexivos, críticos, ativos e 

participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e 

política. 

Este TCC, além de contribuir para o aprendizado de sua autora, 

poderá colaborar para a reflexão de possíveis leitores que tenham interesse e 

estudam a Didática, como uma disciplina de formação pedagógica para o professor. 

 

1.2 OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Esse estudo busca apreender, analisar, descrever e explorar 

concepções de Didática e seus elementos, relacionando com alguns artigos 

apresentados em um evento de educação, da área da Didática, buscando neles 

apreender tais características da Didática. 

Para o desenvolvimento do trabalho, utiliza-se de uma pesquisa 

exploratório-descritiva. A pesquisa exploratória é o início de todo trabalho científico. 

Ela busca ampliar o número de informações sobre determinado ponto que se quer 

investigar. Segundo Gil (2011, p. 27), “pesquisas exploratórias são desenvolvidas 

com objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”. A investigação exploratória pode ser basicamente ilustrada por 

meio da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso, ampliando assim a percepção 

sobre o assunto tratado na pesquisa. O mesmo autor afirma que: 
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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. De todos os tipos de 
pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no 
planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 
documental, entrevistas não padronizadas e estudo de caso (GIL, 
2011, p. 27). 

 

Dessa forma, a pesquisa exploratória vem ao encontro do processo 

realizado para desenvolver esse trabalho. Diante das noções de Didática, mais 

aprofundadas em relação ao conhecimento inicial, a pesquisa descritiva se 

apresenta como uma estratégia metodológica de grande ajuda e complementar à 

exploratória, para descrevermos os textos do GT de Didática de um evento científico 

localizado e  fazer relações entre a Didática  e as características dos mesmos. 

Segundo Gil (2011, p. 28) “são pesquisas descritivas aquelas que 

visam descobrir a existência de associações entre variáveis”. A pesquisa descritiva 

parte do princípio de que os fatos devem ser descritos, analisados, classificados e 

interpretados de maneira que o pesquisador não interfira neles. As pesquisas 

descritivas caracterizam-se sobretudo pelo detalhe de que “os fenômenos do mundo 

físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador” 

(ANDRADE, 1993, p. 98). 

As pesquisas descritivas são geralmente denominadas de pesquisa 

de levantamento. Para Bastos (1999, p. 46), as pesquisas descritivas, além de 

levantarem uma série de dados sobre determinado fenômeno, habitualmente 

contribuem para “formar uma nova visão do problema, o que as aproxima das 

pesquisas exploratórias”.  

De modo geral, pode-se associar a pesquisa exploratória com o 

aprofundamento teórico dos dois primeiros capítulos, e a descritiva, embora também 

presente na parte teórica, descreve o que se encontra na literatura e pode ser 

associada mais diretamente ao terceiro capítulo, da descrição e análise dos artigos, 

relacionando-os às questões sobre didática e práxis. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho refere-se à área de Didática.  

Os objetivos gerais para o estudo são:  

1- Compreender o que é Didática e seu objeto de estudo, assim 

como os elementos constitutivos do plano de ação didática do 

professor. 

2- Compreender o que é a práxis e sua possível relação com a 

atuação didática do professor. 

3- Entender como a Didática é apresentada/tratada nos textos de 

um evento da área. 

 

Como objetivos específicos, foram elaborados os seguintes:  

1- Identificar conceitos de didática por autores da área; 

2- Reconhecer o objeto de estudo da Didática, a partir da literatura; 

3- Identificar os elementos essenciais pertinentes à Didática; 

4- Destacar a importância dos elementos constitutivos da Didática 

na ação do professor; 

5- Situar o conceito e diferentes níveis de práxis, a partir da 

literatura; 

6- Analisar artigos do GT de Didática de um evento da área da 

Educação para perceber como os mesmos tratam a Didática; 

7- Identificar o sentido de práxis contido nesses artigos. 

 

1.4 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como problema de pesquisa, para desenvolver este TCC, busca-se 

esclarecer: Como é abordada a Didática nos trabalhos apresentados no GT Didática 

na IX ANPED Sul (2012)? Pelo modo como são apresentados os textos, é possível 

estabelecer alguma relação entre a Didática e a práxis? 
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2 A DIDÁTICA E A PRÁXIS 

 

2.1 DIDÁTICA E SEU OBJETO DE ESTUDO 

 

Este primeiro capítulo aborda a Didática como objeto de análise e 

investigação sob a perspectiva de alguns autores, em que se destaca seu 

desenvolvimento no passar dos anos, sua evolução, contribuições para a prática 

docente e sua influência na educação. 

A Didática vem apresentando características diversas com o passar 

do tempo. 

A Didática nasceu na transição do século XVII, momento em que 

Comenius escreveu a “Didática Magna” (COMENIUS, 2002). Neste, Comenius 

expressa as duas principais características do seu pensamento. De um lado, forte 

preocupação com a reforma da fé cristã e, do outro, a influência do surgimento do 

tempo moderno se expressando pela aproximação à realidade concreta das coisas 

do mundo, principalmente à natureza e a nova abordagem a respeito dela. A 

“Didática Magna” tinha como objetivo ensinar tudo a todos de forma rápida e 

agradável, pois tinham o pensamento de que o fim do mundo estava próximo, por 

isso a conversão de todos os homens para a volta de Jesus no Juízo Final. Segundo 

Gasparin (2004, p. 97), o século XVII ficou caracterizado como o século do método 

pelo modo de pensar em “novos processos de fazer, de investigar, de pensar e de 

ensinar”. 

Oliveira (1988) em seu artigo traz a Didática e seu objeto de estudo 

como um movimento de evolução em diferentes etapas, no tratamento do ensino, a 

partir do próprio conteúdo da Didática, iniciando pela definição do termo, trazido por 

Comênio na obra Didáctica Magna, como arte ou técnica de ensinar. 

A Didática é uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o 

processo de ensino e os seus componentes – os conteúdos escolares, o ensino e a 

aprendizagem – para, com o embasamento numa teoria da educação, formular 

diretrizes orientadoras da atividade profissional dos professores. É, ao mesmo 

tempo, uma matéria de estudo fundamental na formação profissional dos 

professores e um meio de trabalho do qual os professores se servem para dirigir à 

atividade de ensino, cujo resultado é a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos 

alunos. 
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O ensino, por mais simples que pareça, envolve uma atividade 

complexa, sendo influenciado por condições internas e externas. Conhecer estas 

condições é fator fundamental para o trabalho docente. A situação didática em sala 

de aula está sujeita também a determinantes econômico-sociais e sócio–culturais, 

afetando assim a ação didática diretamente. 

O modo de fazer docente determina a linha e a qualidade do ensino. 

Os principais objetivos da atuação docente, para assegurar ao aluno o domínio 

duradouro e seguro dos conhecimentos, criam condições para o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades visando a autonomia na aprendizagem e independência 

de pensamento dos alunos, orientar as tarefas do ensino para a formação da 

personalidade. Esses objetivos se ligam uns aos outros, pois o processo de ensino é 

ao mesmo tempo um processo de educação. 

Sendo assim, a Didática oferece uma contribuição indispensável à 

formação dos professores, sintetizando no seu conteúdo a contribuição de 

conhecimentos de outras disciplinas que convergem para o esclarecimento dos 

fatores condicionantes do processo de instrução e ensino, intimamente vinculado 

com a educação e, ao mesmo tempo, provendo os conhecimentos específicos 

necessários para o exercício das tarefas docentes. 

Antes da constituição da Didática como curso ou disciplina, os 

estudiosos visavam a Didática como sistematização de princípios de condução do 

ato educativo. Entre vários estudiosos, Comênio, considerado o pai da Didática, 

formulou os princípios de uma educação racionalista que toma como base a ciência 

moderna e os estudos sobre a natureza, constituindo um marco importante na 

Didática como um campo de saber, como uma resposta pedagógico-escolar às 

necessidades sociais emergentes naquele tempo histórico. 

Oliveira (1988) apresenta três fases que trazem a construção da 

Didática. A primeira fase é a naturalista-essencialista, que inicia em Comênio e vai 

até o princípio do século XIX. Nessa 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). Ela é mais 

preocupada com o conteúdo do que qualquer outro elemento que faz parte do 

ensino. 

A segunda fase, chamada psicológica da Didática, inicia com 

Pestalozzi e consolida-se com Herbart e Sikorsky, em que tratam a Didática como 
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“instrução, cuja finalidade é a ação moral; o interesse é fundamental para o processo 

instrucional” (OLIVEIRA, 1988, p. 37).  O foco dessa fase é centrado no aluno, o 

sujeito, como esse indivíduo pensa e se desenvolve. 

Para Gimeno Sacristán (1978 apud PIMENTA, 1997), o objeto da 

Didática é o ensino, que este busca construir uma nova realidade, pois não nos 

encontramos diante de um objeto (o ensino) definitivamente criado.  

A terceira fase intitulada experimental, que vai de 1879 até meados 

do século XX, a Didática preocupa-se em apresentar generalizações referentes ao 

ensino, enfatizando o seu conteúdo técnico, o método científico e ativo. Para Castro 

(1991), em seu resgate histórico da Didática, o seu primeiro objeto de estudo, no 

século XVII, foi o método, que correspondia ao modo de agir sobre o educando. 

Na metade do século XX, a Didática, na fase experimental, passou a 

ser criticada sobre sua metodologia de pesquisa e o seu conteúdo, pelo fato de 

serem pouco significativas, não contribuindo para a melhoria do processo de ensino. 

Quanto ao conteúdo, é criticado pelo afunilamento da problemática, dando ênfase ao 

método. 

Após essas críticas levantadas à fase experimental, surgem no 

Brasil, diferentes propostas de tratamento do processo de ensino, da segunda 

metade do século XX até a primeira metade da década de 70. 

Oliveira (1988) então apresenta em seu artigo o objeto de estudo da 

Didática nessas propostas e o seu significado que elas atribuem ao ensino, segundo 

alguns autores. 

Para Mattos (1973 apud OLIVEIRA, 1988, p. 37) “didática é a 

disciplina pedagógica de caráter prático e normativo que tem por objeto específico a 

técnica de ensino, isto é, a técnica de incentivar e orientar eficazmente os alunos na 

sua aprendizagem”.  

Nesse sentido, atribui ao ensino um caráter de atividade direcional, 

que abrangem o planejamento, orientação e controle de experiências a serem 

vividas pelos alunos. 

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). 
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Quanto ao objeto de estudo da Didática, esse foi um tema bastante 

reiterado na literatura da Didática, exatamente pela necessidade de clareza para 

uma área sob questionamentos. 

Na perspectiva de uma tecnologia skinneriana, a Didática 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).  

A Didática baseada no enfoque sistêmico considera como objeto a 

instrução, e não o ensino. 

Luckesi (1994), por sua vez, afirma que a didática configura-se como 

o direcionamento imediato da prática do ensino e da aprendizagem, articulando 

proposições teóricas com prática escolar. Assim, a didática para o autor, é a 

mediação necessária para transformar teoria pedagógica em prática pedagógica.  

Considerando todos esses conceitos levantados sobre a Didática e 

seu objeto de estudo, a partir da metade da década de 70, houve uma negação e 

uma visão crítica da Didática, ultrapassando os limites específicos das diferentes 

propostas, incidindo sobre a Didática como um todo, apontando-a como não-

científico, a pretenda neutralidade e a parcialidade do conteúdo da Didática. Para 

Soares (apud 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 essa crítica e negação à Didática, surgem no Brasil após 1980, 

novas propostas, como a Didática Fundamental, que para Candau (1984) (apud 

OLIVEIRA, 1988, p. 40), seu objeto de estudo é o processo de ensino-

aprendizagem, assumindo sua multidimensionalidade. Outra proposta, a Didática 

Utópica ou Didática Possível, Rays (1984 apud OLIVEIRA, 1988, p. 40) traz como 

objeto de estudo o “ato de ensinar” e o “ato de aprender”. 

Diante de todo o processo que a Didática passou durante o tempo, 

houve o momento da superação dela, em busca de uma transformação. Apresenta 

então 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). 



15 

 

 

Carvalho e Netto (1994 apud ANDRÉ; OLIVEIRA, 2008) afirmam 

que o objeto de estudo da Didática é um processo de ensino-aprendizagem, que é 

uma prática social: 

 

[...] toda prática social é determinada: por um jogo de forças 
(interesses, motivações, intencionalidades); pelo grau de consciência 
de seus atores; pela visão de mundo que os orienta; pelo contexto 
onde esta prática se dá; pelas necessidades e possibilidades 
próprias a seus atores e próprias à realidade em que se situam. 
(CARVALHO; NETTO, 1994 apud ANDRÉ; OLIVEIRA, 2008, p. 59). 

 

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”. Ele estabelece uma função 

para a didática: 

 

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). 

 

A Didática, como área de estudo da Pedagogia, tem como objeto 

nuclear o ensino em situação, este “compreendido como uma prática educativa 

intencional, estruturada e dirigida a outros [...] um conhecimento pedagógico 

fundamental ao fazer do professor, que extrapola o caráter aplicado”, como afirmam 

Farias et al. (2009, p. 21). 

 

Seu estudo abrange a problematização, a compreensão e a 
sistematização de questões relacionadas à docência, articulando 
objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação do ensino à reflexão 
sobre a identidade do professor, os conhecimentos necessários à 
prática educativa, entre outras pautas. [...] a didática é teoria e 
prática do ensino, conjugando fins e meios; propósitos e ações; 
objetivos, conteúdo e forma (FARIAS et al., 2009, p. 21-22). 

 

Para Castro (1991), em seu resgate histórico da Didática, o seu 

primeiro objeto de estudo, no século XVII, foi o método, que correspondia ao modo 

de agir sobre o educando. No século XIX, num reviver metodológico, aparecem as 

características de ordem e sequência no processo didático como centro das 

atenções da didática. Bem recentemente, já no século XX, Castro (1991) aponta 
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para o ensino, como núcleo central da Didática, embora muitas vezes esta apareça 

acompanhada de adjetivos diferentes, dependendo dos conteúdos que enfatize. 

Libâneo (2000) vem ao encontro com o que Castro (1991) traz como 

objeto de estudo da Didática: 

 

A didática tem como objeto o processo de ensino na sua globalidade, 
[...] suas finalidades sóciopedagógicas, princípios, condições e meios 
de direção e organização do ensino e da aprendizagem pelas quais 
se assegura a mediação docente de objetivos, conteúdos, métodos, 
em vista da efetivação da assimilação consciente de conhecimentos. 
(LIBÂNEO, 2000, p. 116). 

 

Já Pimenta (2001), entende a Didática como área de estudos da 

Ciência da Educação (Pedagogia) do mesmo modo que esta possui um caráter 

prático. Para ela, o objeto de estudo da didática é: 

 

[...] a problemática de ensino, enquanto prática de educação, é o 
estudo do ensino em situação, ou seja, no qual a aprendizagem é a 
intencionalidade almejada, no qual os sujeitos imediatamente 
envolvidos (professor e aluno) e suas ações (o trabalho com o 
conhecimento) são estudados nas suas determinações histórico 
sociais (PIMENTA, 2001, p. 63). 

 

Nesse sentido, a Didática enquanto disciplina e área de 

conhecimento apresenta alguns elementos constitutivos para a elaboração de um 

planejamento, assunto que será abordado no próximo tópico. 

 

2.2 PLANEJAMENTO DE ENSINO E OS COMPONENTES ESSENCIAIS DO PROCESSO DE AÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

Em textos que tratam de Didática para a formação de professores, 

os autores trazem o planejamento ou a organização do trabalho do professor como 

uma das atividades essenciais que precisa ser compreendida para ser bem 

realizada.  

Existem diversos autores que trazem a Didática sob perspectivas 

diferentes, tais como Libâneo, Pimenta, Mizukami. De acordo com determinada 

teoria ou perspectiva do processo de ensino-aprendizagem, privilegia-se um ou outro 

aspecto do fenômeno educacional. Pode-se, dessa forma, verificar vários tipos de 
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abordagens, como a humanista, em que Mizukami (1986) aponta a relação 

interpessoal sendo o centro; a comportamentalista, em que o conhecimento é uma 

descoberta e é nova para o indivíduo que a faz. Os comportamentalistas consideram 

a experiência ou a experimentação planejada como a base do conhecimento, afirma 

Mizukami (1986); a tradicional, o ensino é voltado para o professor, e o aluno, um 

“adulto em miniatura que precisa ser atualizado, segundo Mizukami (1986). Esse tipo 

de ensino volta-se para o que é externo ao aluno. Há uma perspectiva técnica e 

instrumental, inspirada nas teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem 

sistêmica do ensino, que se aproxima da tradicional, aproximadamente 1980. Aos 

poucos, vai surgindo uma perspectiva mais crítica e reflexiva, político-pedagógica, 

que busca articular conteúdos e métodos diferenciados, valorizando o diálogo com a 

cultura acumulada historicamente. Nesse sentido, serão apresentadas concepções 

de objeto da Didática a partir do olhar de autores com perspectiva técnica e autores 

com perspectiva mais crítica e reflexiva. 

Sob a perspectiva técnica, pela qual o processo educativo se torna 

mais objetivo e operacional, a Didática é uma disciplina que tem como objeto 

específico o ensino, que direciona a aprendizagem. Ela estuda o ensino em todos os 

seus aspectos práticos e operacionais, as normas e as técnicas que regulam 

qualquer tipo de ensino, para ser ministrado para qualquer tipo de aluno, conforme 

se lê em Saviani (2008)  

Saviani (2008, p. 202) afirma que:  

 

[...] na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a 
organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno 
posição secundária, relegados que são à condição de executores de 
um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle 
ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, 
objetivos, imparciais. A organização do processo converte-se na 
garantia da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do 
professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. 

 

Nesse contexto, é que se situa a formação e a prática do professor 

que atua na educação, sabendo lidar com as técnicas e métodos apropriados para 

garantir a qualidade no ensino, formando indivíduos eficientes, capazes de 

contribuírem na sociedade. 
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Para que seja colocada em prática a perspectiva eleita pelo 

professor, é necessário, por meio das atividades de planejamento, que o mesmo 

elabore orientações do processo de ensino/aprendizagem.  

Libâneo (1994, p. 52) afirma que a Didática estuda o processo de 

ensino “através 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”. 

Para isso, os educadores elaboram o planejamento, que segundo 

Gandin e Cruz (2010) compreendem o mesmo como um processo educativo, com 

vistas a transformar a realidade numa direção escolhida e dar clareza e precisão à 

própria ação. Para estes autores, planejar é definir o que se quer alcançar, verificar a 

que distância, na prática, se está do ideal e decidir o que se vai fazer para encurtar 

essa distância. O planejamento se sustenta, então, em três objetivos: elaborar, 

executar e avaliar. 

No planejamento, Libâneo (1994, p. 54) aponta que os elementos 

incluídos nesse processo de ensino 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”. 

O planejamento está hoje em todos os sentidos da nossa vida, em 

que se faz necessário estudar, pensar, ver, rever algumas coisas e refletir. Dessa 

maneira, o homem organiza e disciplina a sua ação, partindo sempre para 

realizações mais complexas e requintadas. E isso é uma necessidade em todos os 

campos da atividade humana. Na perspectiva técnica do ensino, o planejamento 

deverá: “proporcionar meios para que possam tomar decisões corretas dentro de 

uma estrutura, sem colocar em segundo plano a peça determinante da própria 

estrutura. Eis o ponto central do planejamento” (PARRA apud TURRA et al., 1995, p. 

11 ) 

Desse modo, planejar significar antecipar uma ação a ser realizada e 

agir de acordo com o previsto. Nesse processo de planejamento, é importante 

levantar algumas questões e respondê-las. Segundo Parra (1972 apud TURRA et 

al., 1995) o planejamento implica, basicamente, decidir sobre: - o que pretendemos 

realizar; - o que vamos fazer; - como vamos fazer; - o que e como devemos analisar 

a situação, a fim de verificar se o que pretendemos foi atingido.  
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O planejamento nunca está pronto, imutável e definitivo, mas sim, 

deve ser flexível, sempre estar aberto para alterações. Devemos antes acreditar que 

ele representa uma primeira aproximação de medidas adequadas a uma 

determinada realidade, tornando-se, por sucessivos replanejamentos, cada vez mais 

apropriado para enfrentar a problemática desta realidade. 

O professor possui a tarefa de elaborar o planejamento escolar, para 

que nesse momento, possa decidir sobre as atividades didáticas, de modo a 

organizar-se, tendo em vista os objetivos propostos, sua revisão e adequação no 

decorrer do processo de ensino. No plano de ensino, é preciso estar contido uma 

organização sequencial de decisões sobre a ação do professor, visando influenciar o 

processo de aprendizagem dos alunos. Para que seja eficiente, deve ser claro e 

completo, mas sempre flexível: “Um plano de ensino, portanto, é a apresentação, 

sob forma organizada, do conjunto de decisões tomadas pelo professor em relação 

à disciplina que se propôs a lecionar” (ABREU; MASETTO, 1980, p. 16).  

Numa perspectiva mais crítica e reflexiva, encontramos em Libâneo 

(1994) a seguinte ponderação a respeito do planejamento: 

 

O planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas 
opções e ações; se não pensarmos detidamente sobre o rumo que 
devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos 
estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade (LIBÂNEO, 
1994, p. 222). 

 

Existem três modalidades mais comuns de planos de ensino que se 

articulam entre si: o plano da disciplina/curso, o plano de unidade e o plano de aula. 

O plano da disciplina ou de curso contém as orientações gerais, de 

valores educacionais, em que é delineada toda a ação a ser empreendida. Segundo 

Libâneo (1994): 

 

O plano de curso é um documento mais global; expressa orientações 
gerais que sintetizam de um lado, as ligações da escola com o 
sistema escolar mais amplo e, de outro, as ligações do projeto 
pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 225). 

 

O plano de unidade tem a função de disciplinar parte da ação 

pretendida no plano global, de forma a prever cada comportamento que se espera 

do aluno, enquanto objetivo da aula, de cada atividade, cada exigência, cada 
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produto a ser avaliado e quais os critérios dessa avaliação. É um documento mais 

elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos 

específicos, conteúdos e desenvolvimento. Abreu e Masetto (1980, p. 17) afirmam 

que “o plano de unidade representa as decisões sobre a concretização, no dia a dia 

de sala de aula, dos objetivos”. 

O plano de aula, segundo Libâneo (1994), é a previsão do 

desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou conjunto de aulas de um dia e tem 

um caráter bastante específico, ou seja, é o que será desenvolvido em um dia de 

aula, o que será esperado dos alunos nas atividades propostas. 

No plano de aula, é preciso que o professor elabore o seu 

planejamento, o que ele irá trabalhar com os alunos, como irá desenvolver sua aula 

e as atividades, o que pretende alcançar com seus alunos e como irá avaliá-los. 

Para isso, o plano de aula contém alguns elementos fundamentais como: objetivos, 

conteúdos, metodologia e avaliação.  

Antes do professor elaborar os objetivos e estabelecer qual será a 

estratégia para desenvolver sua aula junto aos alunos, é preciso que o mesmo 

conheça a turma com quem irá trabalhar, suas características, para então poder 

planejar algo que seja coerente com a realidade da turma. 

Nos objetivos do planejamento, o professor deve pensar o que é que 

pretende alcançar com seus alunos, desenvolvendo as atividades e o conteúdo que 

planejou. Segundo Turra et al. (1995, p. 19-20), “são objetivos do planejamento de 

ensino: racionalizar as atividades educativas; assegurar um ensino efetivo e 

econômico; conduzir os alunos ao alcance dos objetivos; verificar a marcha do 

processo educativo”. Conforme as autoras, 

 

Entendemos por objetivos educacionais formulações explícitas das 
mudanças que, se espera, ocorram nos alunos mediante o processo 
educacional, isto é, dos modos como os alunos modificam seu 
pensamento, seus sentimento e suas ações (TURRA et al., 1995, p. 
30).  

 

Nos objetivos, é necessário conter a descrição do que se pretende 

alcançar como resultado da proposta.  

Existe uma classificação mais antiga para os objetivos, que os divide 

em gerais e específicos. Os objetivos gerais são os resultados de aprendizagem, 

que serão alcançáveis em um período mais longo. Os objetivos específicos são mais 
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simples, concretos, alcançados em um período mais curto, em que se  explicitam os 

desempenhos observáveis. 

O professor, ao elaborar seu planejamento de ensino, precisa 

pensar no que deve ensinar. Ao refletir e buscar sobre o que irá tratar em sua aula, 

esses conteúdos servirão de instrumentos para atingir os objetivos por ele 

propostos. Para as autoras, “os conteúdos representam o conjunto, rico e variado, 

de conhecimentos, que possibilita ao aluno desenvolver suas capacidades, ao 

mesmo tempo que lhe esclarece suas relações com os outros e com o meio onde 

vive”. (TURRA et al., 1995, p. 30).  

Dessa maneira, o professor deve selecionar e organizar os 

conteúdos a serem trabalhados com os alunos, sempre visando alcançar os 

objetivos já propostos, e considerando os interesses e necessidades da 

comunidade, com o intuito de estimular o desenvolvimento dos alunos. 

Outro elemento importante no planejamento é a metodologia, em 

que vai constar como o professor irá desenvolver sua aula, de que maneira. Para 

Libâneo (1994), a metodologia do trabalho docente inclui, pelo menos, os seguintes 

elementos: os movimentos, ou passos, do processo de ensino no decorrer de uma 

aula ou unidade didática; os métodos, técnicas de ensino e procedimentos de 

docência e de aprendizagem; os materiais didáticos e a organização de todos eles 

para a situação de ensino. 

Além dos objetivos, dos conteúdos e da metodologia, a avaliação é 

outro elemento do planejamento. A avaliação está ligada aos objetivos norteadores 

da ação educativa, observando o progresso/avanço alcançado pelos alunos, durante 

o processo ensino/aprendizagem. Assim, os professores observarão se os alunos 

aprenderam de fato ou não. Hoffmann (2002) salienta que a avaliação deve ser 

mediadora e, nesse processo, é importante o professor observar o aluno, para 

refletir sobre estratégias pedagógicas possíveis, no sentido de promover sua 

aprendizagem. É necessário que o professor tenha um olhar reflexivo ao avaliar, 

possibilitando uma análise, um diagnóstico que irá aprimorar os processos de 

aprendizagem, levando a uma reflexão sobre sua prática. A avaliação deve ser 

contínua e envolver diversos instrumentos de coleta de informações sobre os 

desempenhos dos alunos, estabelecidos pelo professor. 

De acordo com Luckesi (2000), a avaliação da aprendizagem não é 

e não pode continuar sendo a tirania da prática educativa, que ameaça e submete a 
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todos. Para ele, a avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, 

inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa dos exames, que não são amorosos; são 

excludentes; não são construtivos, mas classificatórios. A avaliação inclui, traz para 

dentro; os exames selecionam, excluem, marginalizam. 

Essa maneira que o autor apresenta a avaliação deveria ser o ponto 

inicial antes de qualquer educador avaliar seu aluno. Para que de fato, possa avaliar 

de acordo como o que Luckesi (2000) propõe, incluindo, e não excluindo. 

Em síntese, o planejamento de ensino é uma ferramenta do 

professor para desenvolver o ensino, e um ato necessário para sua prática didático-

pedagógica. Esse tema, com todos os seus elementos, constitui foco central da 

Didática. Percebemos que podemos encontrar na literatura diferentes manifestações 

ou compreensões desse tema, que foram se desenvolvendo ao longo das últimas 

décadas e sabemos que faz diferença ao professor em seu trabalho a opção que ele 

fizer por uma perspectiva mais técnica ou mais crítica. 

 

2.3 A PRÁXIS 

 

A atividade prática faz parte de toda profissão, assim também nas 

atividades do professor, pois o mesmo utiliza métodos e práticas em sala de aula 

para a execução de sua atuação de ensinar e educar. O professor, em seu espaço 

de trabalho, na maioria das vezes, vivencia o exercício reflexivo na sua prática em 

sala de aula.  

É através do processo de reflexão e ação que surge a práxis 

docente, em que o professor torna-se o sujeito desse processo, podendo ser 

também agente de mudanças, adaptando métodos de acordo com a instituição em 

que trabalha.  

O professor, ao desenvolver uma atividade reflexiva sobre a própria 

prática, estará contribuindo para tornar seu trabalho melhor. Portanto, a partir de sua 

práxis, o professor pode assumir uma conduta crítica e reflexiva sobre seu trabalho, 

tomando a própria prática como ponto de partida. 

Marx (apud SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007) aponta que toda vida social 

é essencialmente uma prática. Porém, essa prática social pode ser decomposta em 

diferentes setores se levarmos em conta o objeto sobre qual o homem exerce sua 

atividade prática transformadora. 
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A práxis é a ação do homem sobre a matéria e criação, por isso, na 

realidade, podemos apontar diferentes níveis da práxis de acordo com a consciência 

do sujeito que está ativo nesse processo prático.  

Segundo Sánchez Vázquez (1977, p. 10), “a consciência comum 

pensa os atos práticos, mas não faz da práxis – como atividade social 

transformadora – seu objeto; não produz – nem pode produzir [...] uma teoria da 

práxis”. 

De acordo com o grau de consciência e de criatividade envolvido, 

existem os diferentes níveis da práxis: a práxis reiterativa ou imitativa e a práxis 

criadora, em relação à práxis espontânea e a práxis reflexiva. 

A práxis criadora é a produção ou autocriação do próprio homem, 

possibilitando enfrentar novas necessidades e situações. Essa produção e 

autocriação do próprio homem parte do fato de sentirem necessidades particulares, 

e não pelo simples fato de viverem em constante estado criador. Ao criar, transforma 

o mundo fazendo-o mais humano. Dessa forma, a atividade prática primordial do 

homem tem um caráter criador, ou seja, a práxis é essencialmente criadora. No 

entanto, a práxis se caracteriza por um ritmo alternado do criador e do imitativo. 

Conforme Martínez (2007, p. 15), a práxis criadora “não se dá 

apenas no âmbito da arte, mas também no âmbito da inovação teórica e da práxis 

revolucionária enquanto transformadoras da realidade; uma no nível conceitual e a 

outra no nível da organização social”. 

Na práxis reiterativa ou imitativa não se inventa o modo de fazer, 

como na práxis criadora. Seu modo de transformar já é conhecido, porque já foi 

criado antes. A práxis reiterativa tem por base uma práxis criadora já existente, 

ampliando, pois, o que já foi criado. Porém, não produz uma nova realidade, não cria 

e nisso reside sua limitação, sendo necessário dar lugar a uma práxis criadora.  

Já a práxis reflexiva, para Perrenoud (2002, p. 63), aponta que “a 

prática reflexiva, como seu nome indica, é uma prática cujo domínio é conquistado 

mediante a prática” e que “uma postura e uma prática reflexiva como base de uma 

análise metódica, regular, instrumentalizada, serena e causadora de efeitos, assim 

como disposição e competência, muitas vezes, só podem ser adquiridas por meio de 

um treinamento intensivo e deliberado” (PERRENOUD, 2002, p. 47). Para Sanchez 

Vazquéz (1977), a práxis reflexiva refere-se a um elevado grau de consciência 
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envolvido na atividade prática, ou seja, a reflexão sobre a prática. Dessa forma, é a 

consciência sobre a práxis, adquirindo assim, um caráter transformador. 

E uma outra práxis apresentada é a práxis espontânea. Sanchez 

Vázquez (1977) afirma que relaciona-se ao grau de consciência envolvida na 

atividade prática. Nela, é pouca ou quase nula a consciência envolvida na atividade. 

Sánchez Vázquez (1977, p. 185) afirma que “toda práxis é atividade, 

mas nem toda atividade é práxis”. Sendo assim, a práxis é orientada através da 

consciência. Além da práxis ser uma atividade social transformadora, agindo através 

da transformação da natureza, na invenção de instrumentos, de tecnologias; é 

transformadora também quando se trata do próprio homem, pois age sob a natureza, 

e assim transforma-a. 

Quando se trata da Pedagogia, ela é uma ciência da e para a práxis 

educativa, direcionando e esclarecendo a prática educativa, de acordo com a prática 

docente.  

Luckesi (1991) afirma que, na prática pedagógica, o educador é 

aquele que, tendo adquirido o nível de cultura necessário para o desempenho de 

sua atividade, dá direção ao ensino e à aprendizagem. Ele assume o papel de 

mediador entre a cultura elaborada, acumulada e em processo de acumulação pela 

humanidade, e o educando. O professor fará a mediação entre o coletivo da 

sociedade e o individual do aluno. Ele exerce o papel de um dos mediadores sociais 

entre o universal da sociedade e o particular do educando. 

Para tanto, o educador necessita possuir certas qualidades, como: 

compreensão da realidade com a qual trabalha, ter comprometimento político, 

competência no campo teórico de conhecimento em que atua e competência 

técnico-profissional.  

Se o educador não possuir uma compreensão acerca da realidade 

da turma na qual trabalha, não poderá desempenhar uma práxis pedagógica 

reflexiva e transformadora. É necessário o comprometimento político que o 

direcione, para poder transformar seus alunos para uma sociedade diferente da que 

vivem. Além disso, se o educador não desenvolver conhecimentos para trabalhar 

com seus alunos, não saberá mediar a cultura da sua área, elevando a mesma e 

tornando-a eficaz. 

Para Luckesi (1991, p. 113), “o educando, como o educador, é 

caracterizado pelas múltiplas determinações da realidade”. Ou seja, é um sujeito 
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ativo que, pela ação, ao mesmo tempo se constrói e se aliena. Ele é um membro da 

sociedade como qualquer outro sujeito, possuindo historicidade e praticidade.  

Dessa forma, a aprendizagem do indivíduo é consequência do seu 

desenvolvimento e suas vivências. Na relação educativa relacionada à prática 

pedagógica, o educador se apropria do conhecimento que o leva a pensar 

criticamente a cultura elaborada. 

Nesse sentido, o educador, como aquele que é o sujeito mediador 

da prática pedagógica escolar, em seu trabalho docente, sempre deve estar atento a 

todos os elementos necessários para que durante essa relação, o educando 

aprenda o conteúdo e se desenvolva integralmente. 

Conclui-se então que na Didática, a práxis é essencial, tendo em 

vista que é necessário ser refletida e informada, para que possa ser significativa. E 

cabe ao educador se posicionar, na sua prática, por níveis e características de 

práxis, como já vimos, podendo ser imitativa, criadora, espontânea, reflexiva, ou ser 

simplesmente uma prática. 
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3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS ARTIGOS DO EVENTO 

 

Para desenvolver este TCC, além de estudar e pesquisar sobre a 

Didática, buscou-se compreender esse tema fazendo relações com alguns artigos 

apresentados em um evento da área de educação, do Grupo de Trabalho de 

Didática. O evento escolhido foi a IX ANPED Sul (2012), que foi realizado de 29 de 

Julho a 1º de Agosto, no município Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na 

Universidade de Caxias do Sul – UCS. 

Os trabalhos do evento foram: 

1. O fracasso escolar sob o olhar docente: alguns apontamentos – 

de Rodrigo José Madalóz, Ionara Soveral Scalabrin e Maira Jappe; 

2. A proposta didático-pedagógica dos professores titulares das 

séries/anos iniciais do ensino fundamental para as aulas de educação física – de 

Rachel Pietrobon e Daiane Toigo Trentin; 

3. Tecnologia e arte: cruzamentos possíveis para uma reflexão 

acerca do ensino contemporâneo – de Maria da Glória Galeb, Elisângela Christiane 

de Pinheiro Leite, Fabrícia Cristina Gomes e Adriana Teles de Souza; 

4. O trabalho educativo: contribuições da teoria histórico-cultural e 

da pedagogia histórico-crítica – de Nilva de Oliveira Brito dos Santos e João Luiz 

Gasparin; 

5. O portfólio na prática pedagógica universitária: reflexões de um 

grupo de doutorandos em educação - de Maiza Margraf Althaus; 

6. Pedagogia do Oprimido, Pedagogia Histórico-Crítica: 

aproximações necessárias – de Leonardo Dirceu de Azambuja; 

7. Redesenhando o estágio supervisionado de educação física na 

educação infantil e anos iniciais – de Maria Teresa Cauduro; 

8. Análise das experiências da disciplina de estágio supervisionado 

do curso de Letras em Curitiba – de Siderly do Carmo Dahle de Almeida Barbosa, 

Dinamara Pereira Machado e Paula Reis; 

9. “Aula chata não!” – Conhecendo as percepções dos adolescentes 

participantes do programa jovem aprendiz sobre processos de ensinar e de aprender 

– de Ana Maria Venâncio Gonçalves Imhoff, Camila Grimes e Edson Schroeder; 

10. Autoavaliação X Autonotação – Aproximações e afastamentos 

na formação de professores autorregulados – de Giovana Chimentão Punhagui; 
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11. Professores universitários iniciantes e suas percepções sobre 

qualidade da educação, relações com os alunos e inserção profissional – de 

Neridiana Fabia Stivanin; Nadiane Feldkercher; Helena Beatriz Mascarenhas de 

Souza e Gabriela Machado Ribeiro; 

12. Diagnóstico da realidade do aluno: desafio para o professor no 

momento do planejamento e da prática pedagógica – de Nelsi Antonia Pabis; 

13. Metacognição: o elo de significação entre método, avaliação e 

aprendizagem – de Adriana Filippi; Camila Comin Bortolini e Rosângela Hanel Dias; 

14. O professor iniciante e a educação física escolar: desafios que 

se somam – de Franciele Roos da Silva Ilha; 

15. Projetos interdisciplinares e a formação do pedagogo: um relato 

de experiência no curso de Pedagogia das faculdades integradas Santa Cruz em 

Curitiba – de Liliam Maria Born Martinelli e Ivana Suski Vicentin; 

16. O ensino e a aprendizagem como práxis: perspectivas da 

educação histórica na visão dos professores – de Thiago Augusto Divardim de 

Oliveira. 

Os textos são a seguir descritos e analisados, tendo em vista 

perceber se as autoras trouxeram para discussão o objeto de estudo da Didática e 

qual o posicionamento delas em relação à práxis. 

 

TEXTO 1: “O fracasso escolar sob o olhar docente: alguns apontamentos”, de 

Rodrigo José Madalóz, Ionara Soveral Scalabrin e Maira Jappe (2012). 

 

No artigo, os autores buscaram compreender o que professores de 

uma escola da Rede Pública Estadual da cidade de Palmeira das Missões, Rio 

Grande do Sul, pensam/entendem sobre fracasso escolar, como ele acontece, 

porque acontece e como pode ser superado. 

É uma pesquisa etnográfica, de cunho qualitativo. Utilizou-se um 

questionário com perguntas abertas a sete professores das diversas áreas do 

conhecimento, da Educação Infantil aos Anos Finais do Ensino Fundamental. Foi 

realizada pesquisa bibliográfica sob a perspectiva de diversos autores, como Torres, 

Marchesi (2004), Pérez (2004), Souza (1999), Sampaio (2004), Charlot (2005), 

André (1999) e Paro (2001) para depois analisarem as respostas das entrevistas 

realizadas. 
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Os autores do texto apontam o fracasso escolar como um tema 

relevante e polêmico que requer atenção no espaço escolar, além de ter sido foco 

de constantes discussões por estar intimamente atrelado a questões como: 

reprovação, evasão, indisciplina, erro e insucesso escolar (MADALÓZ; SCALABRIN; 

JAPPE, 2012). 

Através do processo ensino/aprendizagem é que a escola propõe 

produzir o sucesso. Porém, o que tem sido notado nas últimas décadas é um 

declínio do seu papel “formador” em meio a uma crise política e existencial que 

produz o fracasso. 

Pensar o fracasso escolar é pensar, também, em reprovação, que 

segundo Torres (2004 apud MADALÓZ; SCALABRIN; JAPPE, 2012), é “a `solução´ 

interna que o sistema escolar encontra para lidar com o problema da não 

aprendizagem ou da má qualidade de tal aprendizagem”. 

Vale destacar que os autores do texto valorizam a explicação de 

Carvalho (1997 apud MADALÓZ; SCALABRIN; JAPPE, 2012), sobre o fracasso 

escolar, intimamente ligado ao erro, ou seja:  

 

Quando associamos erro e fracasso, como se fossem causa e 
consequência, por vezes nem sequer percebemos que, enquanto um 
termo – o erro – é um dado, algo objetivamente detectável, por 
vezes, até indiscutível, o outro - o fracasso – é fruto de uma 
interpretação desse dado, uma forma de o encararmos e não a 
consequência necessária do erro [...] A primeira coisa que devemos 
examinar é a própria noção de que erro é inequivocadamente um 
indício de fracasso. A segunda questão intrigante é que, 
curiosamente, o fracasso é sempre o fracasso do aluno.  

 

Para mediar essa situação, o professor é peça fundamental. Os 

autores lembram as considerações de Marchesi e Pérez (2004 apud MADALÓZ; 

SCALABRIN; JAPPE, 2012), ao afirmarem que o trabalho docente procura investir 

na compreensão do que realmente é interessante para o aluno, nas distintas formas 

de organização e gestão da sala de aula, nas estratégias para que os alunos 

participem do processo ensino/aprendizagem e na avaliação do seu rendimento. 

Assim, os autores concluem que o planejamento e a organização do 

trabalho do professor são condições essenciais para o sucesso do processo 

ensino/aprendizagem.   
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De modo geral, é notável que nesse artigo os autores trazem os 

elementos da Didática, principalmente nas entrevistas realizadas com os 

professores, pois relatam que mudando sua prática pedagógica (método, objetivo, 

planejamento) é possível alcançar o sucesso escolar. 

Os autores destacam ainda que é necessário ter claro quais são os 

conteúdos, traçar objetivos exequíveis, procedimentos metodológicos que vão ao 

encontro da compreensão do aluno, utilizar-se de instrumentos adequados e 

principalmente, avaliar numa perspectiva emancipatória. 

Para finalizar, os autores questionam em seu texto: porque não 

planejar ações que realmente tragam benefícios e resultados às práticas de sala de 

aula e nas relações do espaço escolar, minimizando, também, conflitos e tensões 

que possam vir a surgir – e que certamente ocorrem – entre escola, família e 

sociedade? 

Em relação à Didática e o sentido da práxis, é possível perceber que 

os autores se aproximam de uma práxis reflexiva. Segundo Sánchez Vázquez 

(1977), a práxis reflexiva refere-se a um elevado grau de consciência envolvido na 

atividade prática, ou seja, a reflexão sobre a prática. Dessa maneira, as falas dos 

professores entrevistados apontam isso. Como exemplo, os autores trazem a fala do 

professor F, ao relatar que o fracasso escolar será superado “se a prática 

pedagógica for repensada e o professor se mostrar mais comprometido com sua 

influência exercida no educando”. Portanto, nota-se que não houve transformação, 

apenas uma reflexão acerca do tema. 

 

TEXTO 2: “A proposta didático-pedagógica dos professores titulares das séries/anos 

iniciais do ensino fundamental para as aulas de educação física”, de Rachel 

Pietrobon e Daiane Toigo Trentin (2012). 

 

Este estudo analisou a proposta didático-pedagógica dos 

professores titulares das séries/anos iniciais do Ensino Fundamental para as aulas 

de Educação Física. Participaram deste estudo, através de questionário aberto, 37 

docentes formados em Magistério e/ou Pedagogia que atuam na Rede Estadual de 

Ensino na cidade de Bento Gonçalves – RS. Os professores evidenciam na pesquisa 

os objetivos e a estrutura que eles possuem para a aula, o embasamento teórico da 
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proposta pedagógica e qual a importância deste componente curricular na formação 

do aluno. 

Darido (2004 apud TRENTIN; PIETROBON, 2012) afirma que 

mesmo diante das mudanças que ocorrem em relação ao surgimento de abordagens 

que direcionam a aula de Educação Física para uma prática significativa, ainda 

existem professores que planejam aulas em que os alunos são os que decidem qual 

é o jogo e a forma como querem praticá-lo, ausentando-se, assim, de seu 

planejamento e orientação durante a aula. 

No texto, os professores relataram que uma das dificuldades da 

Educação Física ser reconhecida como um componente curricular está na falta de 

identidade em relação aos objetivos que o professor contempla, pois nem sempre 

fica claro que o objetivo da Educação Física na escola também é contribuir no 

desenvolvimento integral do aluno. Nesta perspectiva, Fusari (1998 apud TRENTIN; 

PIETROBON, 2012), aponta que a ausência de um processo de planejamento, 

aliado às demais dificuldades enfrentadas pelos docentes em seu trabalho, geram 

uma prática pedagógica sustentada pela improvisação das aulas. 

Outro ponto levantado pelos professores foi o planejamento da aula 

relacionado apenas aos aspectos motores, esquecendo-se que a Educação Física 

deve se preocupar com o desenvolvimento global do aluno, e não pensar que lhes 

compete apenas a questão motora do aluno. 

Outros professores compartilharam que planejam suas aulas 

voltadas para a socialização, achando muito importante trabalhar com jogos e 

brincadeiras pedagógicas, pois dessa forma, por meio das vivências, possibilita aos 

alunos aprenderem a socializar-se através do lúdico. 

E por último, alguns professores comentam que visam o 

planejamento da aula objetivando resultados no trabalho de sala de aula, ou seja, o 

que tem sido trabalhado durante as aulas de Educação Física. É possível observar 

os resultados em sala de aula, como recortes, organização espacial e temporal, 

entre outros. 

Segundo as autoras, neste estudo foi observado que a grande 

maioria dos professores percebe a Educação Física a partir de objetivos isolados. 

Desta forma, esta área tem sido vista como uma disciplina facilitadora para a 

aprendizagem de outras áreas do conhecimento, ou responsável apenas pelo 

desenvolvimento motor do aluno ou então, somente com aspectos relacionados à 
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socialização do mesmo. Por fim, talvez o grupo que mais preocupe é aquele 

composto pelos professores que não veem muita importância neste componente 

curricular, uma vez que não possuem uma proposta didático-pedagógica para esta 

aula. As autoras finalizam o trabalho esperando que a discussão realizada contribua 

para a reflexão sobre a realidade apresentada, principalmente no que se refere à 

superação da fragmentação da formação docente (TRENTIN; PIETROBON, 2012).  

Sendo assim, é possível observar que as autoras não apresentam o 

objeto de estudo da Didática em si, mas elementos dela – o planejamento, a 

metodologia e os objetivos. Eles retratam no texto a importância de planejar e 

pensar em objetivos para cada aula que os professores ministrarem, e de que forma, 

de maneira que esses objetivos alcancem os alunos e que sejam significativos para 

eles. Então, os autores não trataram do ensino, como objeto da Didática, mas 

trabalham com elementos essenciais do ensino que favorecem a aprendizagem. 

Percebe-se que durante o texto, a relação entre a Didática e a 

práxis, não foi mencionado em nenhuma fala dos autores quanto dos entrevistados 

algo que identifique o posicionamento dos mesmos para uma práxis. Mas, de acordo 

com a necessidade de melhoria em relação à disciplina de Educação Física, os 

autores revelam uma práxis reflexiva, com uma possibilidade de melhorias, pois 

esperam que por meio da pesquisa e do estudo realizado, os professores possam 

refletir sobre o que está acontecendo, o por que isso acontece, aperfeiçoando as 

aulas desenvolvidas por eles, passando de uma formação fragmentada, para uma 

formação única e total. 

 

TEXTO 3: “Tecnologia e Arte: cruzamentos possíveis para uma reflexão acerca do 

ensino contemporâneo”, de Maria da Glória Galeb, Adriana Teles de Souza, 

Elisangela Christiane de Pinheiro Leite e Fabrícia Cristina Gomes (2012). 

 

Nesse texto, os autores buscaram refletir sobre os graus de 

interação e comunicação ofertados por meio das linguagens tecnológicas, bem como 

das linguagens artísticas, num conceito que enriquece o ser humano que se faz 

potencial agente de sua cultura. Ainda realizaram um paralelo de discussão acerca 

do âmbito educacional e seu processo na contemporaneidade.  



32 

 

 

Depois, traçaram um breve histórico sobre concepções de 

comunicação, cultura e olhar, chegando à Cibercultura, e discutindo sobre a 

educação contemporânea nesse cenário. 

Tecnologia é conhecimento e os autores apontam em seu texto 

Bueno (1999 apud GALEB et al., 2012), que a define como: 

[...] um processo contínuo através do qual a humanidade molda, 
modifica e gera a sua qualidade de vida. Há uma constante 
necessidade do ser humano de criar, a sua capacidade de interagir 
com a natureza, produzindo instrumentos desde os mais primitivos 
até os mais modernos, utilizando-se de um conhecimento científico 
para aplicar a técnica e modificar, melhorar, aprimorar os produtos 
oriundos do processo de interação deste com a natureza e com os 
demais seres humanos (BUENO, 1999 apud GALEB et al., 2012). 

 

Além disso, Brito (2006 apud GALEB et al., 2012) afirma que a partir 

de uma pesquisa realizada com um grupo de professores, aponta a existência de 

outras duas categorias: tecnologias educacionais e tecnologias sociais. A primeira 

refere-se aos artefatos que fazem parte da realidade escolar e que são utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem, abrangendo desde o retroprojetor até o 

computador e o livro, por exemplo. Já a tecnologia social pode ser definida como o 

emprego de tecnologias para tentar diminuir os índices de desigualdade social, 

podendo resultar em um produto, dispositivo ou equipamento, mas ligado a um 

processo transformador. 

No texto, os autores apontam Kenski (2007 apud GALEB et al., 

2012), que afirma que “as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana”. 

De acordo com a autora é o uso do raciocínio e os conhecimentos colocados em 

prática que permitem ao homem inovar e criar diferentes equipamentos, recursos e 

processos, originando assim as tecnologias. 

Os autores abordam ainda que “muito da comunicação entre 

professor e aluno não ocorre de forma satisfatória, porque não se revêem os 

métodos de ensino e os próprios conteúdos.” Dessa maneira, é claro que se faz 

necessário a reflexão de seus métodos, objetivos e conteúdos para sempre 

aprimorarem suas práticas (GALEB et al., 2012).  

Para finalizar, os autores afirmam: “É possível enxergar isso 

(participação dos jovens no ensino aprendizagem) a partir da reflexão das 

estratégias utilizadas, conteúdos e objetivos educacionais presentes no sistema 

educacional atual” (GALEB et al., 2012). 
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Dessa forma, nesse texto, os autores não trazem o objeto da 

Didática para discussão. Apresentam o termo tecnologia como um 

processo/técnica/recurso de aprendizado, interligado com a arte, para uma possível 

educação moderna. Através da tecnologia e da arte, há uma maior possibilidade de 

participação na construção da própria aprendizagem do educando. 

Sendo assim, percebe-se que os autores apontam elementos da 

Didática (tais como estratégias utilizadas, conteúdos e objetivos educacionais), e 

recorrem a Kenski (2007 apud GALEB et al., 2012), ao ressaltar que dessa maneira, 

a sociedade, a cultura e a educação dispõem de novas possibilidades e recursos e 

“as maneiras, jeitos ou habilidades especiais de lidar com cada tipo de tecnologia, 

para executar ou fazer algo” são chamados de técnicas. Ressaltam que os 

conteúdos tratados de forma fragmentada e sem relação com um contexto maior, 

não estão mais de acordo com o aluno que hoje está na escola, ou seja, se o 

professor não trouxer os conteúdos relacionados com a realidade dos alunos, com 

as suas vivências, não fará sentido a eles. 

Em relação à práxis e a Didática, parece-nos que os autores nos dão 

indícios de uma práxis reflexiva, discutindo aspectos que norteiam o trabalho dos 

professores ao utilizarem a tecnologia para desenvolver suas aulas. 

 

TEXTO 4: “O trabalho educativo: contribuições da teoria histórico-cultural e da 

pedagogia histórico-crítica”, de Nilva de Oliveira Brito dos Santos e João Luiz 

Gasparin (2012). 

 

O texto apresenta a necessidade de recuperar a tarefa pedagógica 

de tornar o conhecimento significativo para o aluno. De acordo com Santos e 

Gasparin (2012), a Didática, enquanto área da Pedagogia e espaço de atuação de 

docentes/pesquisadores, ocupa-se com a formação teórico-metodológica do futuro 

professor. Dessa forma, investigam-se os fundamentos e as condições do ensino, 

tendo em vista a aprendizagem do aluno. 

No texto, lembram que em Veiga (1990 apud GASPARIN; SANTOS, 

2012) é mencionada, ao trazer para discussão a Didática no âmbito de uma 

pedagogia crítica e argumenta que esta, por si só, não é condição suficiente para a 

formação do professor crítico. No entanto, pode propor mudanças no seu modo de 

pensar e agir, uma vez que:  
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A didática crítica busca superar o intelectualismo formal do enfoque 
tradicional, evitar os efeitos do espontaneísmo escolanovista, 
combater a orientação desmobilizadora do tecnicismo e recuperar as 
tarefas especificamente pedagógicas desprestigiadas a partir do 
discurso reprodutivista. Procura, ainda, compreender e analisar a 
realidade social onde está inserida a escola (VEIGA, 1990 apud 
GASPARIN; SANTOS, 2012, p. 2). 

 

Recorrem ainda a Gasparin (2012 apud SANTOS; GASPARIN, 

2012), ao ressaltar que ao professor cabe organizar o processo de ensino de tal 

forma que a aprendizagem aconteça, ou seja, que o conhecimento possa ser 

apreendido pelo aluno. À Didática cabe propiciar ao professor os conhecimentos 

sobre o objeto de ensino, sobre o sujeito da aprendizagem e a relação entre ambos, 

a fim de que este possa compreender e organizar o trabalho educativo, numa 

perspectiva crítica. 

Os autores levantam uma questão: Qual o papel da escolarização e 

do professor nesse processo? E os mesmos respondem que é ensinar conteúdos e 

ensinar a pensar e também propiciar ao aluno o domínio de signos e instrumentos 

culturais que possibilitam a mediação com os outros e com o meio ambiente. O 

conhecimento é condição para que o sujeito tenha uma relação com fatos e 

fenômenos, mediados por instrumentos simbólicos, ou seja, por conteúdos das 

diferentes áreas. Estes, na escola, constituem-se objeto de ensino. 

Diante do exposto, concluem que o professor necessita pensar 

sobre o que motiva a aprendizagem do aluno; criar motivos internos para a atividade 

de aprendizagem, mas também, pensar sobre o motivo que o encaminha à 

realização da atividade que realiza, ou seja, o trabalho educativo. O que não 

significa esquecer o conhecimento que os alunos trazem, mas sim, trabalhar no 

sentido de ir além dos conhecimentos cotidianos. 

É possível perceber que os autores do texto tratam sobre a prática 

do docente no trabalho educativo, visando sempre melhorar a apropriação dos 

conteúdos pelos alunos. Ao tratarem da Didática, apontam como foco principal o 

ensino, por meio da qual o professor pode desenvolver seu trabalho de forma 

significativa. No decorrer do texto, os autores também mencionam um elemento da 

Didática – a metodologia – como meio de pensar em propostas diferenciadas para 

trabalhar com os alunos. 



35 

 

 

Em relação à Didática e o sentido de práxis, é possível perceber que 

os autores se aproximam de uma práxis reflexiva, pois abordam por vezes, em seu 

texto, que é preciso que o professor repense sua prática, seu trabalho educativo na 

relação ensino/aprendizagem, buscando uma nova forma de trabalho, dando conta 

do desafio, ou seja, da apropriação do conhecimento científico pelo aluno, com 

significado e sentido para sua vida. Sendo assim, os autores concluem que é 

necessário que o professor busque uma reflexão sobre sua prática, visando uma 

transformação.     

 

TEXTO 5: “O portfólio na prática pedagógica universitária: reflexões de um grupo de 

doutorandos em educação”, de Maiza Margraf Althaus (2012). 

 

O texto apresenta a avaliação dos processos de ensino e 

aprendizagem por meio de portfólios na docência universitária. A pesquisa, de 

natureza qualitativa, é resultado de uma intervenção realizada com seis alunos do 

programa de Doutorado em Educação da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná, durante o segundo semestre de 2011, mediados por duas professoras 

coordenadoras do grupo de pesquisa Paradigmas educacionais e formação de 

professores – PEFOP.  

A temática é voltada para a formação pedagógica do professor 

universitário, tendo como principal objetivo analisar, do ponto de vista didático-

pedagógico, as contribuições do trabalho por meio de portfólios aos processos de 

ensino e aprendizagem na pedagogia universitária, a partir dos textos produzidos 

por seis doutorandos em Educação, disponibilizados na Plataforma virtual Eureka. 

Enfim, esse artigo buscou identificar quais as possibilidades e os limites da utilização 

de portfólios na prática pedagógica universitária, quando se concebem os processos 

de ensino e aprendizagem integrados à avaliação. 

De acordo com a autora, avaliar é atividade didática de fundamental 

importância no contexto da prática pedagógica universitária: é preciso estudar a 

avaliação para compreender e aperfeiçoar esta tarefa didática tão presente em 

nosso cotidiano (ALTHAUS, 2012). 

Tescarolo (2005 apud ALTHAUS, 2012) afirma que a avaliação não 

pode ser analisada de forma autônoma, mas antes, constitui uma das dimensões da 

problemática geral das aprendizagens, assumindo a parte mais importante de sua 
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função reguladora, tendo por função primordial a orientação e facilitação dos 

processos de aprendizagem. 

Na perspectiva formativa de avaliação, Perrenoud (1999 apud 

ALTHAUS, 2012) ao colocar que a avaliação é tão integrada aos processos de 

ensino-aprendizagem que não se separa deles. Para o autor, a observação 

formativa possibilita guiar e otimizar aprendizagens em andamento, que estão em 

processo. 

Ao discutir sobre a utilização de portfólios na educação superior, a 

autora traz Alves (2006 apud ALTHAUS, 2012) ao afirmar que esta prática permite 

aos professores considerarem o trabalho de forma processual, “[...] superando a 

visão pontual das provas e testes, integrando-o no contexto do ensino como uma 

atividade complexa baseada em elementos de aprendizagem significativa e 

relacional”. 

Para a pesquisa realizada, considerou-se que tanto pesquisadores 

como os interlocutores estavam envolvidos na problemática: quais as possibilidades 

e limites da utilização de portfólios na prática pedagógica universitária, quando se 

concebem os processos de ensino e aprendizagem integrados à avaliação? 

Segundo Althaus (2012) a expectativa para os doutorandos era a 

investigação conjunta dos possíveis caminhos para uma prática pedagógica 

universitária crítica, reflexiva e transformadora, num paradigma da complexidade. 

Ainda para Althaus (2012), é importante ter presente também que a 

articulação dos processos de ensino e aprendizagem com a avaliação (ou seja, 

avalia-se ensinando e ensina-se avaliando) constitui um desafio, pois a ação do 

professor também é considerada, deixando a avaliação de ser uma prática unilateral. 

O aspecto mais presente evidenciado nos textos analisados dos doutorandos foi o 

engajamento dos alunos na avaliação por meio de portfólios na docência 

universitária. 

O grupo de doutorandos interlocutores desta pesquisa expressou 

com clareza que a ausência da formação pedagógica não possibilita o conhecimento 

de diferentes abordagens para a avaliação na docência universitária. Os professores 

universitários acabam avaliando seus estudantes da mesma maneira como foram, 

um dia, avaliados. 
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Dessa maneira, é possível perceber que a autora não apresenta o 

objeto de estudo da Didática, mas menciona um elemento dela – a avaliação da 

aprendizagem dos estudantes universitários, para a qual utiliza de portfólios. 

Em relação à Didática e o sentido de práxis, a autora revelou uma 

práxis reflexiva, pois apresentou em seu texto que é necessário que os professores 

reflitam sobre sua atuação no processo ensino/aprendizagem, sobre sua prática e 

sobre o desenvolvimento dos alunos, assim também em relação aos alunos, que 

devem refletir sobre sua própria aprendizagem. Além disso, a autora coloca que as 

universidades precisam investir na formação pedagógica dos seus professores, para 

que possam cada vez mais se aperfeiçoarem, para que aconteça de fato a reflexão 

e seja transformadora, criando possíveis caminhos para uma prática pedagógica 

universitária crítica, reflexiva e transformadora, como afirma a autora.    

 

TEXTO 6: “Pedagogia do Oprimido, Pedagogia Histórico-Crítica: aproximações 

necessárias”, de Leonardo Dirceu de Azambuja (2012). 

 

Nesse texto Azambuja (2012) discorre sobre as duas pedagogias 

citadas no título do artigo (Pedagogia do Oprimido e Pedagogia Histórico-Crítica), 

buscando identificar as aproximações entre métodos e objetivos das mesmas. Além 

disso, aborda em seu texto as metodologias cooperativas (projeto de trabalho, 

unidade temática, estudo do meio e situação de estudo), como forma de processo 

de ensino/aprendizagem. 

Freire (1978 apud AZAMBUJA, 2012) aponta ao explicar que a 

“pedagogia do oprimido” tem como ponto de partida a ideia de homem como ser 

“inconcluso”, e com consciência da sua inconclusão; um ser histórico e social que 

deseja ser sujeito da sua existência. 

Saviani (2005 apud AZAMBUJA, 2012) afirma que a pedagogia 

histórico-crítica inclui a educação no processo social e histórico de humanização do 

homem. Os homens produzem a existência e, neste ato, são também produzidos, 

humanizados. 

Azambuja (2012) aponta que a concepção de educação e, no caso, 

a educação escolar como “mediação no seio da prática social global” (SAVIANI, 

2007 apud AZAMBUJA, 2012), fundamenta essa pedagogia como uma ação 

transformadora e de emancipação dos sujeitos sociais, afirmando a politização do 
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fazer pedagógico. Essa prática social global é a realidade social-histórica, é a vida 

das pessoas, da localidade, mas também na localidade, na região, no país, no 

mundo. E essas pessoas, incluindo o professor e o aluno, são sujeitos produtores e 

produtos dessa realidade, situada num determinado tempo e espaço.  

Para Azambuja (2012), a definição da corrente pedagógica é 

histórico-crítica, porque (re)constrói permanentemente o conteúdo-forma, por meio 

de uma ação didática, que faz adentrar a escola, o cotidiano contextualizado das 

pessoas, ou seja, a dimensão histórica, social e cultural da vida. 

Nesse sentido, o autor enfatiza que não se pretende repassar aos 

alunos um conteúdo pronto e pré-definido, mas sim, que a apropriação do saber 

universal aconteça nas condições e no contraponto com a realidade social-histórica 

dos sujeitos participantes. 

O projeto de trabalho é uma metodologia que promove maior 

desconstrução e posterior construção curricular e essa qualidade aproxima a forma 

da pedagogia do oprimido. 

Ainda segundo Azambuja (2012), essas metodologias de ensino 

estão sintonizadas com o paradigma da construção social do conhecimento, 

propõem atividades integradoras das áreas científicas e destas com a realidade. 

Identifica essas formas didáticas como metodologias cooperativas porque elas 

instigam o coletivo ou a cooperação entre os sujeitos da comunidade escolar, o 

diálogo entre as disciplinas e ou áreas do conhecimento, criam necessidades para o 

uso de diferentes fontes ou meios didáticos e das diferentes linguagens de sons, 

textos e imagens. Ainda, ou principalmente, porque essas formas metodológicas são 

coerentes com o paradigma da construção social do conhecimento escolar, 

fundamentado pelas concepções da pedagogia do oprimido e da pedagogia 

histórico-crítica. 

É possível notar que o autor não trabalha o objeto de estudo da 

Didática em si, mas menciona um elemento da Didática – a metodologia, na qual 

indica caminhos para o fazer da prática pedagógica, meios que facilitam a 

aprendizagem do aluno, e que instiguem a cooperação uns com os outros. 

O autor, em relação à Didática e a práxis, nos dá indícios de uma 

práxis reflexiva, o que foi possível perceber durante a leitura do texto, pela teoria que 

defende e ao indicar que, no fazer da prática pedagógica, o educador deve refletir 
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sobre sua prática para que os conteúdos tenham significado para os alunos, sempre 

levando em consideração a realidade social-histórica desses sujeitos participantes.  

 

TEXTO 7: “Redesenhando o estágio supervisionado de Educação Física e Anos 

Iniciais”, de Prof. Dra. Maria Teresa Cauduro (2012). 

O presente artigo trata de uma pesquisa realizada na disciplina de 

Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar (Educação Infantil e Anos 

Iniciais), no novo Curso de Educação Física - Licenciatura da URI - Frederico 

Westphalen, em 2011. A autora iniciou o texto com algumas perguntas que 

nortearam a pesquisa, como: é possível mudar a percepção dos novos professores 

sobre a educação física nos estágios? A metodologia empregada pelo professor da 

disciplina é fator de mudança? No decorrer do texto, e até mesmo na conclusão, ela 

apontou que sim, a metodologia é fator de mudança, que servirão para fortalecer o 

projeto pedagógico do Curso de Educação Física e balizar as ações com a 

comunidade. 

De acordo Cauduro (2012) a Educação Física, tradicionalmente, 

reproduz o saber técnico, de reprodução de jogos “oficiais” na escola. Transmite 

conteúdos específicos de jogos, em qualquer nível, em qualquer idade, muitas vezes 

inapropriados. Visa à prática pela prática, a técnica. 

Ainda segundo a autora, o aprender a aprender na disciplina de 

estágio supervisionado deve buscar a formação do professor priorizando o 

pedagógico-didático da educação física, rompendo o viés economicista da 

sociedade e priorizando-se a inclusão de “todos” os alunos da escola a participarem 

e aprenderem os esportes (CAUDURO, 2012). 

Voltando às bases legais, a Educação Física incluída na Educação 

Básica é considerada um avanço, pois deixou de ser considerada “atividade” 

(LDB/5692/71) para se tornar componente curricular obrigatório, integrado à 

proposta pedagógica da escola (LDB/9394/96) (DARIDO; RANGEL, 2008 apud 

CAUDURO, 2012).  

Entretanto, na prática pedagógica das escolas ainda hoje encontra-

se uma Educação Física na concepção antiga. Para Cauduro (2012), a maioria dos 

cursos de Educação Física mudou seu currículo por força de lei, mas seus 

professores ainda atuam como bacharéis, ou seja, sem a concepção das diretrizes 

da licenciatura incorporada. 
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Faz-se necessário uma formação de profissionais que vá além do 

ensino que pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática com 

possibilidade de conviver com a mudança e as incertezas; uma formação na 

mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento de capacidades reflexivas 

em grupos. 

Segundo a pesquisa realizada, a autora percebeu que a primeira e 

forte mudança na realização das práticas do estágio nas escolas, nos dois níveis 

(Infantil e Anos Iniciais) apontados pelos diretores e supervisores, foi a dinâmica 

inclusiva das atividades e a forma recreativa predominante (não competitiva de 

seleção ou exclusão). Foi unanime! Todos os instrumentos de avaliação apontaram 

este item. A segunda foi o trabalho em equipe como proposta geradora de 

mudanças na reflexão-ação-reflexão, que foi desenvolvido na dinâmica da disciplina 

para o planejamento das aulas vinculadas aos princípios norteadores das diretrizes 

nacionais e PCNs. A intenção era resgatar princípios essenciais previstos e garantir 

aos pequenos cidadãos a mudança, pois, dentro da escola sofrem as influências do 

“fora da escola”. 

De acordo com o texto, é possível notar que a autora não apresenta 

o objeto de estudo da Didática em si, mas aponta um dos elementos dela – a 

metodologia. O estudo foi voltado todo para a metodologia que os professores de 

Educação Física utilizam, sendo esse elemento muito importante para a transmissão 

dos conteúdos, pois entendem que mais que uma disciplina curricular, a Educação 

Física tem a intenção de resgatar os princípios essenciais previstos e garantir aos 

pequenos cidadãos a mudança, pois, dentro da escola sofrem as influências do “fora 

da escola”.  

Já quanto à relação entre a Didática e a práxis, pode-se observar 

que a autora se aproxima apenas de uma práxis reflexiva. Como já foi mencionado 

acima, é preciso que o professor, em suas aulas, tenha um olhar mais apurado, um 

olhar de reflexão para uma futura ação. E a autora não coloca apenas uma reflexão 

do professor em relação aos alunos, mas também uma reflexão do próprio 

profissional enquanto sujeito mediador da aprendizagem e agente transformador de 

indivíduos na sociedade. 
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TEXTO 8: “Análise das experiências da disciplina de estágio supervisionado do 

curso de letras em Curitiba”, de Dinamara Pereira Machado, Paula Reis e Siderly do 

Carmo Dahle de Almeida Barbosa (2012). 

 

O texto apresenta uma pesquisa em que é relatada a experiência 

vivenciada por acadêmicos que realizaram as atividades propostas na disciplina 

Estágio no curso de graduação em Letras – Português/Inglês de uma instituição 

particular em Curitiba. Discute também perspectivas de práticas pedagógicas e 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.  

De acordo com os autores, é necessário perceber o estágio 

supervisionado como tempo destinado a um processo de ensino e de aprendizagem 

e reconhecer que, apesar da formação oferecida em sala de aula ser fundamental, 

só ela não é suficiente para preparar os alunos para o exercício de sua profissão. 

Faz-se necessária a inserção na realidade do cotidiano escolar. Por isso, o objetivo 

do estágio é a aplicação prática dos conhecimentos teóricos e o exercício das 

habilidades adquiridas, bem como uma visão crítica sobre a área de atuação 

profissional futura. 

Ainda para os autores, o estágio supervisionado é essencial na 

formação da identidade docente. É fundamental pelo fato de propiciar ao aluno um 

momento específico de aprendizagem, de reflexão com sua futura prática 

profissional.  Além disso, possibilita uma visão crítica da dinâmica das relações 

existentes no campo institucional, enquanto processo efervescente, criativo e real. O 

estágio supervisionado tem ainda, por intuito, alertar ao futuro professor que deve 

estar aberto para mudanças e inovações a partir de um redimensionamento de sua 

ação docente, de sua prática educativa, por meio da formação continuada e, 

independente do sistema escolar que esteja inserido, da natureza administrativa que 

ele trabalha, deve ter o compromisso com a qualidade do ensino e com o seu aluno. 

Tendo em vista buscar novas alternativas de transmitir os 

conteúdos, os autores afirmam que o professor deve focalizar o processo de 

aprendizagem além da instrução, como um processo reflexivo, dialético, individual, 

coletivo, crítico, autônomo e transformador. A teoria e a prática são momentos 

distintos, porém inseparáveis na construção do conhecimento.  

Dessa maneira, nota-se que os autores não trouxeram no texto o 

objeto de estudo da Didática, mas discutiram sobre o estágio, em que ressaltaram a 



42 

 

 

importância da teoria e prática, sendo fundamental os dois caminharem juntos para o 

sucesso. Também salientaram que o estágio é um tempo destinado a um processo 

de ensino e de aprendizagem, em que se faz presente a Didática. 

Em relação à Didática e a práxis, é possível perceber que os autores 

revelam uma práxis reflexiva e transformadora, pois colocam durante o texto que o 

professor deve fazer uma reflexão diária sobre sua prática, sobre suas propostas 

pedagógicas em prol da melhoria da qualidade do ensino, visando sempre o 

desenvolvimento dos alunos e até mesmo no seu modo de ministrar as aulas, 

verificando se está sendo eficaz ou não. Os próprios autores afirmam no texto que o 

professor deve focalizar o processo de aprendizagem além da instrução, como um 

processo reflexivo, dialético, individual, coletivo, crítico, autônomo e transformador. 

 

TEXTO 9: “Aula chata não!” – Conhecendo as percepções dos adolescentes 

participantes do programa jovem aprendiz sobre processos de ensinar e de 

aprender, de Ana Maria Venâncio Gonçalves Imhoff, Camila Grimes e Edson 

Schroeder (2012). 

 

O texto apresenta percepções sobre processos de ensinar e 

aprender, mediante o questionamento do significado de uma aula considerada 

“chata”, pelos adolescentes do curso de vendas do PJA (Programa Jovem Aprendiz), 

em uma escola de ensino profissionalizante no município de Florianópolis (SC). O 

objetivo central dos autores foi conhecer e analisar as percepções dos jovens e 

apresentar indicadores com o intuito de aprimorar processos reflexivos sobre o fazer 

pedagógico da equipe de docentes e gestores participantes do PJA. 

Nas entrevistas, os jovens apontaram o que consideram como “aula 

chata”, portanto, nada estimulante: 1) acontece quando está focada somente na 

transmissão e recepção de conhecimento, na qual o professor está ali somente para 

transmitir o conteúdo pronto e o aluno somente para receber, não podendo 

questionar; 2) Quando a aula é desprovida do diálogo e interação 

professor/estudante, estudante/professor e ou estudante/estudante, ou seja, quando 

o professor não dá abertura para a troca de diálogo, para perguntas e dúvidas; 3) 

Quando a aula é desprovida de dinamismo e motivação, em que o professor não traz 

aulas diversificadas, com dinâmicas instigando os alunos a quererem aprender sobre 
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o assunto; 4) E quando os conteúdos já são conhecidos dos adolescentes, acaba 

por tornar a aula desmotivada. 

Toda aula necessita ser planejada, precisa possuir objetivos claros 

que se pretende alcançar. Sendo assim, os autores citam Pozo (2002 apud IMHOFF; 

GRIMES; SCHROEDER, 2012), ao afirmar:  

 

As tarefas de aprendizagem necessitam ser planejadas, de maneira 
que os estudantes se defrontem com situações-problemas abertas, 
de preferência em grupo, ao contrário de exercícios repetitivos, 
assim, de forma progressiva, os mesmos podem tomar decisões e 
definir estratégias para resolução da tarefa.  

 

Além da importância do planejamento, os autores apontam 

Anastasiou e Alves (2004 apud IMHOFF; GRIMES; SCHROEDER, 2012), em sua 

afirmação: 

 

Atualmente, as propostas didáticas ressaltam a importância da 
construção de um processo de parceria em sala de aula, deslocando 
o foco da ação docente e do ensino para a aprendizagem e 
destinando ao aluno o espaço do aprendiz. Menos maturo que o 
professor, o aluno necessita da condução deste no processo, mas 
precisa participar dele ativamente; a aprendizagem é uma ação 
intencional, direcionada e deliberada por parte do aluno, exigindo 
esforços conjuntos com o professor para o domínio do conhecimento. 

 

Diante disso, nota-se que é preciso que o professor planeje e, ainda, 

direcione os alunos durante as atividades, sendo o mediador dessa relação, criando 

estratégias para desenvolver suas atividades.  

Sendo assim, é possível perceber que os autores não trazem o 

objeto de estudo da Didática para o texto, mas citam elementos dela, como a técnica 

de ensinar, estratégias para que o professor, ao dar sua aula, contemple/transforme 

de forma positiva os apontamentos considerados como aula chata para os alunos. 

Em relação à Didática e o sentido de práxis, os autores se 

aproximam de uma práxis reflexiva e criativa, pois desde o início do texto, apontam 

que é preciso que os professores aprimorem seus processos reflexivos, a partir da 

consciência sobre suas práticas pedagógicas para que, por meio disso, possam dar 

as aulas e essa transformação aconteça de fato.    
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TEXTO 10: “Autoavaliação X Autonotação – Aproximações e afastamentos na 

formação de professores autorregulados”, de Giovana Chimentão Punhagui (2012). 

 

No artigo, Punhagui (2012) apresenta um estudo através de 

pesquisas realizadas sobre o tema autoavaliação e autonotação, desvendando qual 

tipo de avaliação o educador realiza em sala de aula. Concentrou-se em determinar 

o potencial da autorregulação nas práticas de autoavaliação realizadas em um curso 

de Licenciatura em Pedagogia. 

De acordo Punhagui (2012), é preciso que haja uma reflexão do 

processo de formação docente e das concepções e práticas de ensino para almejar 

um ensino de qualidade, favorecendo a aprendizagem e o desenvolvimento do 

educando.  

É preciso que, durante o processo de ensino/aprendizagem, tanto o 

professor quanto o aluno olhem para seus próprios passos e os analise. Uma dessas 

ações refere-se à proposição de atividades autoavaliativas. Segundo Punhagui 

(2012), autoavaliar-se configura-se uma perspectiva de aprendizagem e não, 

simplesmente, um procedimento para a composição de um escore. Permite, pelo 

contrário, a regulação do próprio desempenho e a possibilidade de que essas ações 

sejam trabalhadas e ensinadas aos futuros alunos desses profissionais. 

Reconhecendo a importância dessa prática no contexto de formação 

docente, Bailey (1981 apud PUNHAGUI, 2012) afirma que a autoavaliação é 

essencial para a preparação profissional de professores, pois contempla o 

autoexame do próprio desempenho para levar ao autodesenvolvimento.  

Sendo assim, foi possível notar que a autora aborda um elemento da 

Didática – a avaliação -, e não o objeto de estudo da Didática em si. A autora discute 

a avaliação não como forma de avaliar os alunos, mas como meio dos próprios 

alunos e os professores se autoavaliarem, repensando suas práticas e possuindo 

um olhar crítico do que se faz durante o trabalho/aula.  

A autora aponta, em relação à Didática e a práxis, que é preciso 

refletir para corrigir depois o planejamento, aperfeiçoando e superando o que não 

deu certo durante a aula. A autora coloca que por meio da avaliação, o professor 

pode refletir acerca do que deu certo e do que não deu, levando-o a pensar o que 

pode mudar para aperfeiçoar para suas próximas aulas. É possível, pois, perceber 

indícios de uma práxis reflexiva nesse texto. 
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TEXTO 11: “Professores universitários iniciantes e suas percepções sobre qualidade 

da educação, relações com os alunos e inserção profissional”, de Neridiana Fabia 

Stivanin, Nadiane Feldkercher, Helena Beatriz Mascarenhas de Souza e Gabriela 

Machado Ribeiro (2012). 

O texto em estudo caracterizou-se pela abordagem qualitativa e teve 

como colaboradores vinte e sete professores universitários, com até cinco anos de 

experiência profissional, vinculados a quatro universidades. 

De acordo com as autoras, os docentes iniciantes, ao explicitarem 

sua compreensão de qualidade, revelaram diferentes entendimentos, relacionado-as 

com: empregabilidade; formação dos estudantes; qualificação dos docentes; 

infraestrutura da universidade e cumprimento da sua função social (STIVANIN et al., 

2012).  

Para alguns docentes, a noção de qualidade foi fortemente 

associada a características do egresso, perpassando desde uma visão bem pontual 

de inserção no mercado de trabalho, de desempenho em testes avaliativos, de 

autonomia na busca de qualificação, até uma concepção mais abrangente de 

formação cidadã. 

Alguns entrevistados salientaram a independência do estudante, a 

iniciativa em buscar novas informações e o domínio de determinados conteúdos 

como aspectos a serem desenvolvidos por uma Educação Superior de qualidade. 

Aspectos relacionados à infra-estrutura também foram mencionados como atributos 

da qualidade da Educação Superior.  

Segundos Stivanin et al. (2012) o ensino, entendido como uma 

atividade prática e deliberativa com um claro componente ético, desencadeia novas 

perspectivas para pensar o desenvolvimento profissional como um conjunto de 

processos e estratégias que facilitam a reflexão do professor sobre sua própria 

prática. Garcia (1999 apud STIVANIN et al., 2012), ao afirmar que a reflexão 

contribui para que os professores gerem conhecimento prático, estratégico, e sejam 

capazes de aprender com a sua experiência.  

O desenvolvimento profissional, de acordo com as autoras, é 

favorecido quando os professores têm oportunidades de refletir, de pesquisar de 

forma crítica, com seus pares, sobre as práticas educativas, de explicitar suas 

crenças e preocupações, de analisar os contextos e quando experimentam novas 
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alternativas para suas práticas. Esse processo possibilita a autonomia compartilhada 

e uma forma de articular teoria e prática, na perspectiva de alcançar a qualidade do 

ensino que desenvolvem. 

Sendo assim, foi possível perceber no texto que as autoras não 

abordam o objeto de estudo da Didática, discutem a questão dos professores 

universitários iniciantes e suas visões sobre qualidade da educação, trazendo 

também pontos acerca da inserção desses profissionais na carreira universitária. 

Já quanto à Didática em relação à práxis, as autoras nos dão 

indícios de uma práxis reflexiva. Tanto nas falas das autoras, quanto nas respostas 

dos professores iniciantes mostrou-se necessários momentos de reflexão sobre a 

prática pedagógica do professor, repensando suas ações.  

 

TEXTO 12: “Diagnóstico da realidade do aluno: desafio para o professor no 

momento do planejamento e da prática pedagógica”, de Nelsi Antonia Pabis (2012). 

 

O texto apresenta uma discussão sobre o tema diagnóstico da 

realidade. A autora partiu de análises, observações, questionamentos realizados a 

partir de uma prática desenvolvida ao longo de vários anos no Ensino Fundamental, 

Médio e Superior referente às orientações contidas nos livros de Didática, 

Metodologia de Ensino, Estágio. No artigo, discorre sobre como o professor deve 

pensar e planejar suas aulas, levando em consideração a realidade do aluno. 

Segundo Pabis (2012), entende-se que vários fatores interferem 

para que a apropriação dos conhecimentos por parte do aluno aconteça. Uma delas 

são as políticas públicas estabelecidas, que se manifestam nas condições materiais 

para se desenvolver o ensino, os investimentos na formação dos professores, a 

visão da sociedade e dos alunos sobre a importância do processo de escolarização 

no atual contexto, o compromisso político do professor, a visão sobre o papel da 

escola, o seu conhecimento sobre a sua área de atuação, sobre metodologia de 

ensino, o enfoque metodológico que adota em sala de aula, a relação que 

estabelece com os alunos. 

Uma das atribuições do professor, segundo a autora, é o 

planejamento das ações que irá desenvolver, porém, sempre precedido do 

diagnóstico da realidade dos alunos, ou seja, toda ação educativa só será bem 

sucedida se for desenvolvida com base no conhecimento da realidade do aluno. 
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Para Ferreira (2004 apud PABIS, 2012), diagnóstico refere-se a um 

conjunto de dados em que se baseia uma determinação. De modo geral, 

diagnosticar é obter um conjunto de elementos que orientam uma tomada de 

decisão. 

Ainda sobre a importância do diagnóstico da realidade do aluno, 

Turra et al.(1975 apud PABIS, 2012, p. 28), afirmam que “Para que o professor 

possa planejar adequadamente sua tarefa e atender às necessidades do aluno, 

deve levar em consideração o conhecimento da realidade. Este conhecimento 

constitui o pré-requisito para o planejamento de ensino.” 

Além disso, é muito importante que o professor esteja disponível 

para aprender com a realidade, extrair dos alunos informações sobre a vida 

cotidiana de forma que confrontem os seus próprios conhecimentos com os 

conteúdos escolares, tendo clareza dos conhecimentos que os alunos já possuem. 

É possível perceber no texto que a autora apresenta um elemento 

da Didática – o diagnóstico – e não o objeto de estudo da Didática. Para ela, é 

necessário que o professor parta da necessidade de conhecer a realidade dos 

alunos, para que se possa trabalhar em sala de aula os conteúdos planejados, ou 

seja, trata-se da didática, mas nela, a metodologia e os conteúdos articulados a 

partir do diagnóstico.  

Em relação à práxis e a Didática, a autora afirma que o professor 

deve se posicionar a partir de uma práxis reflexiva e transformadora, pois acredita 

que o próprio questionamento sobre a realidade vai possibilitar ao ser humano 

interessado no assunto, especificamente ao professor que se volta para uma 

tendência transformadora, refletir sobre algumas questões acerca dos alunos e de 

suas realidades. E ainda, o professor deve se permitir levar a uma reflexão a 

respeito de como está sendo praticado o diagnóstico da realidade dos alunos no 

momento da realização do planejamento de ensino, visando uma prática que 

contemple as reais necessidades dos alunos. Assim, a autora nos deu indícios no 

texto de uma práxis reflexiva, tendo consciência da importância da transformação, 

porém, não mencionou uma ação transformadora de fato. 

 

TEXTO 13: “Metacognição: o elo de significação entre método, avaliação e 

aprendizagem”, de Camila Comin Bortolini (2012). 
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O texto tem por objetivo apresentar a metacognição enquanto elo de 

significação entre método, avaliação e aprendizagem, pois se acredita que, a partir 

da proposição de estratégias metacognitivas no processo de aprendizagem, estar-

se-á desenvolvendo uma avaliação como forma de significar o aprender, levando o 

aluno a criar sua própria maneira de observar, analisar e conceituar. 

Bortolini (2012) aponta que uma questão muito relevante e 

pertinente para a educação é “tentar” compreender e explorar como acontece o 

processo de ensino e como este se processa junto a estudantes. 

Bruner (1976 apud BORTOLINI, 2012) afirma que aprender envolve 

três processos quase simultâneos. Primeiro, é a aquisição de nova informação – 

informação que, muitas vezes, contraria ou substitui o que a pessoa anteriormente 

sabia, implícita ou explicitamente. Um segundo aspecto da aprendizagem pode ser 

chamado de transformação – o processo de manipular o conhecimento de modo a 

adaptá-lo a novas tarefas. E um terceiro aspecto da aprendizagem é a avaliação 

(crítica): verificar se o modo pelo qual manipulamos a informação é adequado à 

tarefa. 

A autora, em seu texto, menciona em um dos tópicos sobre o 

método: os processos e suas relações com os objetivos, ação e reflexão. Segundo a 

autora, o método de ensino, na verdade, não finda apenas nas técnicas de ensino, 

no uso do vídeo, no trabalho em grupo, na forma de aula expositiva, mas o método 

engloba O TODO, é como você auxilia seu aluno a pensar sobre como ele aprende 

com os instrumentos conceituais e os processos de investigação da ciência que 

você ensina. Isto envolve formas de pensamento, habilidades de pensamento, que 

propiciem uma reflexão sobre a ação dos envolvidos, bem como a forma como esta 

se estrutura durante o processo. 

Bortolini (2012) aponta a avaliação como forma de significar a 

aprendizagem. Coloca que a avaliação tem assumido relevante importância na 

compreensão e no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, pois 

ela deve ser compreendida como um elemento integrador entre a aprendizagem e o 

ensino. É uma ação que ocorre durante todo o processo educacional e não apenas 

em momentos específicos, caracterizados como fechamento de grandes etapas de 

trabalho e que envolve não somente o professor, mas também alunos, pais e a 

comunidade escolar. 
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O ensino, portanto, para a autora, não pode ser considerado apenas 

como instrumento para o desenvolvimento do processo de transmissão do 

conhecimento produzido. A tarefa central do ensino deve ser proporcionar 

oportunidades didáticas para que a aprendizagem ocorra por compreensão. A 

avaliação deve estar em sintonia com a aprendizagem para a compreensão, que 

parte dos acertos e erros para ensinar os alunos a buscar caminhos possíveis, a 

aprender por compreensão. 

Por último, a autora lembra que cabe aos educadores buscar uma 

avaliação no sentido de contribuir para a formação integral dos educandos, 

possibilitando sua participação na sociedade de forma mais atuante e consciente. As 

práticas avaliativas quando assumem o verdadeiro papel de instrumento de 

diagnóstico e de regulação do processo de aprendizagem visam ao crescimento e à 

emancipação humana e contribuem para a redução das altas taxas de evasão e 

repetência nas escolas. 

A autora conclui que se pode afirmar que a metacognição pode ser 

entendida como a capacidade chave de que depende a aprendizagem, certamente a 

mais importante: aprender a aprender e aprender a apreender. Assim, para além do 

desenvolvimento de competências, o aluno aprende a controlar a sua aprendizagem, 

torna-se mais informado, mais independente e percebe uma finalidade na 

aprendizagem. 

Diante disso, confirma-se que a metacognição pode ser considerada 

o elo de significação entre método, avaliação e aprendizagem, pois a partir dela, isto 

é, da reflexão sobre a maneira de aprender, é que se desenvolve uma auto-

avaliação daquilo que já se sabe e do que se precisará saber, bem como por meio 

de que estratégias e métodos melhor se materializa a aprendizagem. 

Dessa maneira, é possível notar que a autora não trouxe no texto o 

objeto de estudo da Didática, mas discutiu acerca da metacognição, e por meio dela, 

estabeleceu relações com alguns elementos da Didática, como o método, a 

avaliação e a aprendizagem. Apresentou durante o texto formas de como ensinar, 

trazendo também elementos da Didática – método, avaliação e aprendizagem. No 

decorrer do texto, mencionou vários fatores que contribuem ou não para o ensino e 

aprendizagem dos alunos, juntamente com elementos que favorecem todo esse 

processo. 
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Sobre a relação entre Didática e práxis, a autora revela uma práxis 

reflexiva, não mencionando caminhos para uma futura melhora. Reflexiva, pois em 

todo o processo de ensino e aprendizagem se faz necessária a reflexão acerca da 

prática pedagógica e de como os alunos estão recebendo os conteúdos, se tem sido 

significativos ou não. Além de notarem que possuem falhas que precisam ser 

repensadas para uma melhor qualidade do ensino, buscam novas alternativas para 

suprir o que estava ficando a desejar nesse processo de ensino e aprendizagem. 

 

TEXTO 14: “O professor iniciante e a educação física escolar: desafios que se 

somam”, de Franciele Roos da Silva Ilha (2012). 

 

O artigo apresenta um debate em torno do tema dos professores 

iniciantes e as características marcantes da fase de entrada na carreira, além de 

abordar as peculiaridades de uma área de conhecimento específica – a Educação 

Física – e as particularidades do trabalho docente nesta disciplina curricular. Tem 

como objetivo identificar e discutir alguns aspectos reincidentes que permeiam a 

entrada na carreira docente, evidenciando elementos específicos da disciplina de 

Educação Física e do professor da área. 

Segundo Ilha (2012), a entrada na carreira docente representa um 

desafio para o professor, tendo em vista sua inexperiência vivencial cotidiana no 

contexto de uma instituição educacional. O dia a dia do processo de trabalho 

docente é que poderá possibilitar ao professor experimentar e compreender toda a 

complexidade que envolve o ensino, a instituição escolar e os demais elementos 

micro e macro que compõem a educação.  

Ilha (2012) destaca que estes professores, geralmente os que 

tiveram poucas ou nenhuma experiência significativa como docente durante a 

formação inicial, sentem muita insegurança, mal-estar, dificuldade nesta fase da 

carreira. 

De acordo com Ilha (2012), a problemática da formação docente, 

muitas vezes, mesmo que implicitamente, é que os futuros professores são levados 

a pensar e acreditar que para desenvolver a docência na escola pública, tendo em 

vista todo o repertório de conhecimentos e saberes aprendidos durante a formação 

inicial, basta somente unir toda a gama de saberes na realização do trabalho, 

adaptando, quando necessário, os conhecimentos à realidade escolar. A autora 
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afirma que não está defendendo uma postura voltada à racionalidade prática nos 

cursos de formação docente, mas que é preciso possibilitar vias de reflexão para 

que os acadêmicos percebam desde cedo que para ser professor não é preciso 

apenas dominar os conteúdos da disciplina a ser ministrada e que o processo de 

aprendizagem docente é tão longo, que dura toda a vida profissional.  

A autora afirma também que, em geral, os docentes mostram-se 

empenhados e motivados com o ingresso na profissão, desejam fazer um bom 

trabalho, desenvolver os conhecimentos aprendidos em sua formação, tentam inovar 

e utilizar metodologias atuais de sua disciplina (ILHA, 2012). 

Sendo assim, aspectos negativos, positivos, desafiadores e 

significativos permeiam a entrada na carreira docente. É inegável a importância 

desta fase para a construção do ser professor, por isso, a necessidade constante de 

teorizações e investigações que abarquem este tema instigante e repleto de 

regularidades e especificidades. 

De acordo com a autora, a formação inicial e as experiências 

docentes assumem fundamental importância para a aprendizagem e o 

desenvolvimento de abordagens de ensino, de modo que o professor de Educação 

Física, ao ingressar na carreira, tenha uma base teórico-prática de como ensinar, do 

quê ensinar e porquê ensinar este ou aquele conhecimento. 

Ilha (2012) aponta que as dificuldades por que passam os docentes 

iniciantes no período de entrada na docência, podem ser por fatores mais 

diretamente ligados ao ensino ou por aspectos externos, considerando que ambos 

possuem grande influência sobre o professor e o seu trabalho. 

Dessa maneira, a autora não abordou no texto o objeto de estudo da 

Didática. Trouxe em discussão sobre o professor iniciante, a educação física escolar, 

estabelecendo relações entre elas, e apontando desafios existentes para esse 

professor. Também apontou a ausência de obrigatoriedade em torno de um mínimo 

de conteúdos e conhecimentos a serem ensinados na disciplina de Educação Física, 

o que vem acarretando práticas e enfoques muito diversificados, diferenciados e até 

mesmo incoerentes com o objetivo da Educação Física escolar. 

No que diz respeito à relação entre Didática e práxis, foi possível 

perceber que a autora se aproximou de uma práxis reflexiva, pois em algumas 

partes do texto, aponta que é necessário que os docentes que acabam de entrar na 

profissão, repensem suas práticas, suas ações, os conteúdos a serem ministrados. 
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Além dos fatores pedagógicos, deve levar em conta também a reflexão acerca dos 

desafios que esses docentes encontram no trabalho, servindo como ponto de partida 

para uma mudança. 

 

TEXTO 15: “Projetos interdisciplinares e a formação do pedagogo: um relato de 

experiência no curso de pedagogia das faculdades integradas Santa Cruz em 

Curitiba”, de Liliam Maria Born Martinelli e Ivana Suski Vicentin (2012). 

 

O artigo apresenta os principais aspectos observados no 

desenvolvimento da disciplina Projetos Interdisciplinares, numa turma de 4º período 

do curso de pedagogia das Faculdades Integradas Santa Cruz.  

De acordo com Martinelli e Vicentin (2012), a maior preocupação foi 

entender o papel dessa disciplina – Projetos Interdisciplinares – na formação do 

pedagogo que irá atuar nos diversos níveis educacionais e também nas empresas 

ou em organizações não governamentais. Uma questão se se tornou muito forte foi: 

Quais as contribuições da disciplina de projetos interdisciplinares na formação do 

pedagogo? 

Para as autoras, Pedagogia de Projetos, a grosso modo, pode ser 

entendida como a arte de conduzir o processo do ensinar e do aprender por meio de 

projetos, ou seja, ações previamente planejadas com uma intencionalidade clara.  

Hernandez (1998 apud MARTINELLI; VINCENTIN, 2012) afirma que 

a finalidade da Pedagogia de Projetos concentra-se em promover a ressignificação 

dos espaços de aprendizagem e a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e 

participantes.  

O mesmo autor ainda afirma que a Pedagogia de Projetos visa 

também desenvolver a autonomia dos alunos a partir da busca de soluções para 

situações diversas propostas nas diferentes atividades promovidas, dentro ou fora 

de sala de aula. 

Na disciplina em questão, a elaboração do projeto interdisciplinar 

também permite que os alunos se aproximem do trabalho com a pesquisa. Isso se 

dá também com o professor que se vê fortemente estimulado a modificar seu modo 

de reconhecer a realidade. Assim, trabalhar a disciplina de Projetos Interdisciplinares 

abre, aos alunos, segundo as autoras, o primeiro contato com a escolha de temas, 

conteúdos e estratégias. Possibilita também a criação, mesmo que ancorada em 
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outros projetos. Outra vantagem é que o aluno deverá apresentar e defender seu 

projeto diante da turma e do professor, o que contribui muito com o desenvolvimento 

das diferentes formas de expressão necessárias para a atuação no mercado de 

trabalho e, mais especificamente, em sala de aula. 

Martinelli e Vicentin (2012) concluem como resultados iniciais que a 

disciplina exige um pensar amplo, globalizante, complexo e que tal pensar seja 

percebido nas ações pedagógicas nela desenvolvidas. 

Sendo assim, o texto não traz o objeto de estudo da Didática em si, 

mas apresenta uma forma de atuar do professor através de projetos 

interdisciplinares, apontando pontos positivos e negativos. 

Em relação à Didática e o sentido de práxis, foi possível perceber 

que as autoras nos dão indícios de uma práxis reflexiva, considerando que se faz 

necessário um repensar sobre as ações pedagógicas para mudar o que não está 

sendo válido para o processo de ensino aprendizagem.  

Foi possível perceber também, que a questão colocada no início do 

texto: “Quais as contribuições da disciplina de projetos interdisciplinares na formação 

do pedagogo?”, sendo colocada como muito forte nas discussões das autoras, não 

chegou a ser respondida. Apesar de terem abordado o tema de projetos 

interdisciplinares, e até mesmo apresentado dois projetos realizados por algumas 

alunas, expondo algumas questões que contribuíssem para a formação do 

pedagogo, não deixaram claro realmente as contribuições dessa disciplina na 

formação do pedagogo. 

 

TEXTO 16: “O ensino e a aprendizagem como práxis: perspectivas da educação 

histórica na visão dos professores”, de Thiago Augusto Divardim de Oliveira (2012). 

 

Nesse artigo, Oliveira apresenta a importância de trabalhar a 

história, objetivando identificar como os professores de História de uma escola 

municipal do Paraná entendem e detectam a aprendizagem histórica no processo de 

ensino/aprendizagem, dentro da ciência História, e a forma como expressam suas 

consciências históricas em relação a como compreendem a aprendizagem histórica. 

O texto traz a concepção de aprendizagem histórica para 

entendermos a temática principal. Para o autor, aprendizagem histórica ocorre: 
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[...] a partir de uma relação dialética entre o conhecimento de fatos 
objetivos do passado, tornados subjetivos quando interiorizados 
pelos sujeitos, como conhecimento histórico. Este movimento de 
auto-conhecimento se expressa sob a forma de narrativas históricas. 
Significa que os sujeitos adquirem conhecimento e, ao mesmo 
tempo, desenvolvem, mesmo que de formas variadas, competências 
relacionadas à capacidade de aprendizagem histórica (OLIVEIRA, 
2012, p. 2). 

 

No decorrer do texto, o autor analisa, com base nos escritos de 

Kosik (1976 apud OLIVEIRA, 2012), que as relações que se estabeleceram nesse 

processo de ensino/aprendizagem de História ampliaram o trabalho dos professores 

no sentido da superação da dicotomia entre trabalho manual-trabalho intelectual. 

Uma vez que os professores se apropriaram dos meios intelectuais de produção da 

sua ciência de referência, torna-se possível afirmar que suas compreensões sobre 

as formas e funções da aprendizagem histórica se efetivam como práxis, não em 

sentido filosófico, mas como categoria da teoria dialética da sociedade (KOSIK, 1976 

apud OLIVEIRA, 2012). 

O autor apresenta como se dá a relação entre ensino e 

aprendizagem histórica e afirma que os alunos utilizam a experiência de 

aprendizagem, que se dá em vários âmbitos da vida em sociedade, como na escola, 

no trabalho, na universidade e em momentos culturais. O autor explica ainda que 

“tais experiências são mobilizadas de acordo com carências de orientações no 

presente, em relação às perspectivas de orientação, direcionadas ao horizonte de 

expectativa, o futuro” (OLIVEIRA, 2012, p. 2). 

Os professores entrevistados enfatizam que utilizam da narrativa dos 

alunos para trabalhar suas aulas, dentro do referencial da Educação Histórica, 

levando em consideração nas falas, o passado, o presente e o futuro. No entanto, 

não utilizam a narrativa como forma de avaliação. De acordo com os entrevistados, a 

narrativa dos alunos é percebida como o próprio pensamento histórico, como o 

tornar-se presente do passado, mediante uma operação mental constitutiva de 

sentido à experiência humana no tempo, que envolve relações do presente, passado 

e futuro. 

Rüsen (2001 apud OLIVEIRA, 2012, p. 10) afirma que “o narrar 

passou a ser práxis cultural elementar e universal da constituição de sentido 

expressa pela linguagem”, ou seja, é mediante as narrativas dos alunos que o 
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pensamento histórico de cada um é expresso, pois muitas vezes sentem dificuldades 

em se expressarem através de textos. 

Para Rüsen (2001 apud OLIVEIRA, 2012, p. 6), a narrativa histórica 

pode ser entendida como o tornar-se presente do passado a partir de carências de 

orientação do presente relacionadas ao futuro e ao passado. Assim, é a própria 

expressão da consciência histórica. Dessa maneira, através da reflexão sobre algo 

do passado, trazendo para o presente e sendo pensado para ao futuro, leva os 

alunos a uma compreensão global acerca do tema em discussão. 

Segundo Rüsen (2001 apud OLIVEIRA, 2012, p. 12), o ensino de 

História deve ser pensado de acordo com a própria constituição do pensamento 

histórico. Assim sendo, não se pode pensar historicamente sem levar em 

consideração toda a sua organização. 

O texto não traz o objeto de estudo da didática para discussão, mas 

focaliza o ensino e a aprendizagem como práxis, dando ênfase a um componente da 

Didática - a metodologia -, ao utilizar a narrativa como proposta para desenvolver 

suas aulas.  

Em relação à Didática e o sentido de práxis, em diversos momentos 

do texto o autor afirma que nas entrevistas com os professores, foi de fundamental 

importância a reflexão acerca da consciência histórica do passado, no presente e 

para o futuro, sendo possível notar que o autor revela uma práxis reflexiva, além de 

aprimorar o processo de reflexão acerca do fazer pedagógico, levando em 

consideração a própria constituição do pensamento histórico e sua consciência 

histórica. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ANÁLISE DOS TEXTOS 

 

Através das análises feitas sobre dezesseis artigos, verificou-se 

como a Didática se apresenta no Eixo Didática do evento em educação: IX ANPED 

Sul 2012. Na leitura do conteúdo tratado pelos trabalhos inscritos nesse Eixo, 

encontrou-se algumas situações interessantes. Entre os 16 textos inscritos, cinco 

artigos trouxeram em discussão o método, o conteúdo, estratégias, planejamento e 

avaliação. Três textos discutiram sobre a metodologia. Dois trabalhos focalizaram a 

avaliação, tanto dos docentes quanto dos alunos. Um trabalho discutiu a prática 

docente e enfatizou um dos elementos da Didática: a avaliação. Um trabalho 
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focalizou o estágio em cursos de formação de professores. Dois trabalhos fizeram a 

articulação entre professores universitários iniciantes, porém, um relacionado com a 

disciplina de Educação Física e outro relacionado com a qualidade do ensino. Um 

trabalho discute sobre projetos interdisciplinares e um último trabalho focalizou o 

diagnóstico. 

Em nenhum trabalho foi apresentado no título a palavra Didática, e 

pelas análises, também não trouxeram em discussão o objeto de estudo da Didática. 

Percebe-se que mesmo pelos textos estarem sendo apresentados no GT de 

Didática, não se discute a Didática, dispersam para outras áreas, focalizando alguns 

de seus componentes, ou abordam temas que tem relação com a Didática, como 

estágio, formação de professores, a inserção de professores iniciantes na carreira 

universitária, entre outros. 

Já em relação ao posicionamento dos autores referente à práxis, dos 

16 trabalhos, apenas 1 apresentou a ideia de uma práxis reflexiva e transformadora, 

colocando a importância da reflexão das práticas pedagógicas para que, a partir dai, 

ocorra uma mudança, uma transformação necessária para que o processo de ensino 

e aprendizagem flua bem. Em 14 trabalhos, os autores revelaram uma práxis 

reflexiva, não mencionando ideias que possam contribuir para uma futura mudança 

em relação aos aspectos apresentados. As reflexões que os autores trazem para os 

textos são acerca do fracasso escolar, qualidade da educação, inserção profissional, 

o professor iniciante na carreira universitária e o ensino e a aprendizagem como 

práxis, temas estes que os profissionais da educação se encontram hoje, por isso a 

reflexão. E em apenas 1 trabalho os autores nos deram indícios de uma práxis 

reflexiva e criadora, possibilitando aos indivíduos da pesquisa enfrentar novas 

necessidades e situações, transformando o mundo e fazendo-o mais humano.   
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4 CONCLUSÃO  

 

A realização desse estudo contribuiu para a aquisição de novos 

conhecimentos relativos à Didática, por meio da busca de respostas ao problema 

central da pesquisa, que visou compreender como é abordada a Didática nos 

trabalhos apresentados no GT Didática na IX ANPED Sul 2012, e se é possível 

estabelecer alguma relação entre a Didática e a práxis expressas nesses textos.  

Utilizou-se como metodologia a pesquisa exploratório-descritiva, em 

que procurou apreender, analisar, descrever e explorar concepções de Didática e 

seus elementos. Exploratória, pois buscou um aprofundamento teórico nos dois 

primeiros capítulos, e descritiva, pois a partir da análise dos artigos, relacionou-os às 

questões sobre didática e práxis. 

No primeiro capítulo foi apresentado sobre a Didática e seu objeto 

de estudo, discorrendo-se brevemente o histórico da Didática e o que pensam 

alguns autores acerca do que é Didática e principalmente, o que ela estuda. 

No segundo capítulo é tratado sobre o planejamento e os seus 

elementos, em que é colocada a importância de cada um, sendo necessário cada 

elemento ao se tratar do planejamento para o ensino. 

E por último, foi mencionado sobre a práxis relacionada à Didática. 

Nesse capítulo, foi exposto o que é a práxis e os diferentes níveis de práxis que o 

professor pode se posicionar ao trabalhar em sala de aula. 

Após os três capítulos teóricos, foi apresentada uma análise de 

dezesseis textos de um evento, em que buscou saber se os autores traziam o objeto 

de estudo da Didática, e se relacionaram a práxis com a Didática. 

Para desenvolver este trabalho, foram apontados sete objetivos 

específicos, que nortearam toda a pesquisa. O primeiro objetivo pretendeu identificar 

conceitos de Didática por autores da área. Foi possível notar que a Didática passou 

por vários processos/fases, e em cada momento possuía um foco. 

O segundo objetivo foi reconhecer o objeto de estudo da Didática, a 

partir da literatura. Diversos autores apontados no texto, com o passar do tempo, 

variam suas concepções quanto ao objeto de estudo da Didática. Alguns afirmavam 

que o objeto de estudo da Didática era a técnica, mais tarde, diziam que o objeto de 

estudo era a instrução. De acordo a literatura na atualidade, o objeto de estudo da 

Didática é o ensino e tudo que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem.  
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No terceiro objetivo específico, procurou identificar os elementos 

essenciais pertinentes à Didática. De acordo com alguns autores, para o professor 

dar uma aula, é preciso que ele planeje o que irá ministrar, como irá desenvolver sua 

aula, para isso, existem elementos que estruturam o planejamento, como: objetivos, 

conteúdos, metodologia e avaliação. Nos objetivos o professor irá apresentar o que 

pretende alcançar nos seus alunos, seja a curto ou longo prazo. Na metodologia, irá 

descrever como desenvolverá sua aula, de que forma explicará o conteúdo. E por 

fim, a avaliação, pela qual o professor organiza de que forma saberá se os alunos 

alcançaram os objetivos e o que fazer com os resultados.  

No quarto objetivo específico, pretendeu-se destacar a importância 

dos elementos constitutivos da Didática na ação do professor. No capítulo que trata 

sobre os elementos da Didática, foi mencionada a importância deles no momento do 

planejamento do professor. 

No quinto objetivo, situou-se o conceito e diferentes níveis de práxis, 

a partir da literatura. Foi possível compreender no capítulo que tratou sobre a práxis 

o que é realmente a práxis e os níveis que existem e que o professor pode se 

posicionar, podendo ser uma práxis reflexiva, transformadora, repetitiva ou criadora. 

O sexto e o sétimo objetivos foram relacionados aos artigos 

analisados, buscando-se perceber como os mesmos tratam a Didática e identificar o 

sentido de práxis contido nesses artigos. Foi possível perceber que os textos não 

tratam sobre a Didática em si, trazendo em discussão o seu objeto de estudo, mas 

focalizam elementos da Didática ou assuntos que fazem relação com a Didática. Ao 

analisar os textos, os autores se posicionaram a partir de uma práxis, relacionando-a 

com os elementos ou temas que faziam relação com a Didática, mas em nenhum 

momento, durante a leitura, foi mencionado a Didática e o sentido de práxis. 

Ao final deste estudo, pode-se afirmar que os objetivos gerais foram 

alcançados, de modo que o estudo levou à compreensão do que é a Didática e o 

seu objeto de estudo, assim como os elementos constitutivos no plano de ação 

didática do professor, através de busca de diversos autores que tratam sobre essas 

questões. Também foi possível estabelecer relações da práxis com a atuação 

didática do professor, mostrando que toda a atividade prática e teórica do professor 

deve visar à transformação, seja da teoria, da prática, da sociedade ou 

pessoal/sujeito. E por fim, foi possível entender como a Didática é apresentada/ 

tratada nos textos de um evento da área. Com toda a fundamentação teórica dos 
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capítulos anteriores, foi possível notar que os autores não tratam especificamente da 

Didática nos textos, mas abordam elementos ou assuntos relacionados à Didática. 

Portanto, de acordo com o problema da pesquisa e o estudo 

realizado, foi possível concluir que a Didática é fundamental no processo do 

planejamento e ação didático do professor, no sentido em que pode melhorar a 

qualidade do ensino e, consequentemente, da aprendizagem. Porém, nas análises 

dos textos apresentados no grupo de Didática de um evento em educação, que 

deveriam tratar sobre a Didática, não a discutem diretamente. A própria Didática e 

seu objeto de estudo não se fazem importantes, focando-se a atenção em 

elementos da Didática ou a ela associados.  

O que nos leva a pensar e refletir é: por que, sendo um evento na 

área da Didática, não se discute a Didática? Percebe-se que a Didática e até mesmo 

a discussão da práxis não se revela importante. Por ter realizado essa reflexão 

acerca do valor da Didática, estudiosos da área poderiam buscar tratar desse 

distanciamento da preocupação de se estudar a Didática e seu objeto de estudo, 

realizar novas pesquisas e estudos acerca do tema, para fortalecer o entendimento 

do significado dessa área e seu papel na formação e atuação do professor. 
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