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Resumo 

A Didática está presente em pesquisas acadêmicas, como objeto de estudo e 
reflexão; no âmbito da formação, no ensino da Didática; e na atuação de cada 
professor com seus alunos. Trata-se de uma área de estudos teórico-práticos que 
pode contribuir positivamente na atuação de ensinar do professor para que seus 
alunos aprendam. A questão que se coloca é: “Que práxis é possível realizar por 
meio da Didática do professor?”. Para compreender e refletir sobre essa 
possibilidade, recorre-se a autores que se dedicam a explicar a categoria da práxis, 
como Karel Kosik e Adolfo Sánchez Vázquez, que trazem luz à temática da 
formação e atuação docente.  
 
Palavras-chave: Didática. Práxis. Níveis de práxis. 
 
Introdução 

Gostamos de lembrar que no momento em que consideramos a 

Didática como nosso objeto de reflexão, em milhares de lugares do país (e em 

muitos lugares do planeta, com esse ou outro nome), professores de Didática 

conversam com seus alunos – professores em formação inicial ou continuada – a 

respeito de seu papel, de seus elementos, ou de suas implicações na atuação 

docente, com consequências para essas pessoas em sua vida profissional e  social. 

Enquanto isso, em milhares de outros lugares, professores dos mais diversos níveis 

e modalidades de ensino, conscientes ou não de seus aspectos teóricos como 

também de suas implicações político-pedagógicas, praticam uma forma de Didática, 

sob as mais variadas inspirações.  

A Didática está, pois, presente no âmbito das pesquisas acadêmicas 

- como objeto de estudo e reflexão -, no âmbito da formação - no ensino da Didática 
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-, e no âmbito da atuação de professores, reconhecida por nós como uma área de 

estudos teórico-práticos que, quando acessada e refletida, pode influenciar 

positivamente a atuação do professor e de seus alunos. Isso com um sem número 

de possibilidades de manifestações coexistentes, como prática docente, 

independente de ser considerada ou não toda a elaboração teórica já disponível com 

atenção dirigida a essa temática.  

Como professora de Didática, atuando junto a alunos de graduação 

e pós-graduação, e pesquisando a temática*, consideramos relevante realizar uma 

reflexão sobre essa área e sua manifestação nas salas de aula associada ao 

conceito de práxis.  Temos o objetivo de refletir, para compreender, sobre diferentes 

níveis de práxis possíveis na didática do professor e provocar docentes a pensarem 

em torno das configurações e implicações referentes a esses níveis de práxis. Para 

isso, trazemos a contribuição de dois autores sobre o sentido de práxis na 

concepção materialista – Karel Kosik e Adolfo Sánchez Vázquez. 

                     

Didática - de suas origens a entendimentos mais recentes 

 

A situação didática “foi vivida e pensada antes de ser objeto de 

sistematização e de constituir um referencial do discurso ordenado de uma das 

disciplinas do campo pedagógico, a didática”, como afirmou  Amélia Domingues de 

Castro (1991, p. 15). A autora denomina de didática difusa aquela de uma longa fase 

em que se ensinava intuitivamente ou segundo a prática vigente. Havia uma Didática 

implícita como, por exemplo, na conduta de Sócrates com seus discípulos. Mas, “o 

traçado de uma linha imaginária em torno de eventos que caracterizam o ensino é 

fato do início dos tempos modernos e revelam uma tentativa de distinguir um campo 

de estudos autônomo” (CASTRO, 1991, p.16). 

No século XVII, dois educadores provenientes da Europa Central, 

Ratke e Comênio, que atuaram em países em que se havia instalado a Reforma 

Protestante e, pautando-se em ideais ético-religiosos, pensavam haver descoberto 

um método de ensinar tudo a todos, de modo rápido e agradável. A Didática Magna, 

de Comênio, constitui um marco importante na sistematização da Didática como um 

campo de saber, como uma resposta pedagógico-escolar às necessidades sociais 

emergentes naquele tempo histórico.   
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_____________   

*Temos em andamento uma pesquisa, por um grupo de professoras da área de Didática do Departamento de 

Educação, que tem, como uma das intenções, a de valorizar a área da Didática, enquanto busca conhecer “Como 

se caracteriza a Didática praticada no âmbito da UEL e que relações podem ser estabelecidas entre essa Didática 

e o sentido de práxis.     
 

Castro (1991, p.17) registra que “na Europa Ocidental católica, 

outros pensadores também já haviam discutido, como humanistas, a reforma de 

procedimentos educacionais, contestando o medievalismo”, como Montaigne (1533-

1592) e Ramus (1515-1572), e recorre a Herman Nohl (1952) para afirmar que é aos 

reformadores do século XVII que se deve “a autoconsciência do proceder educativo, 

retirando-se as cogitações didático-pedagógicas da Filosofia, da Teologia ou da 

Literatura, onde, até essa época, encontravam abrigo”. 

Gasparin (2004, p. 86) também procura revelar elementos da 

gênese histórica desse campo, ao estabelecer um “paralelo entre as concepções de 

método e didática de quatro autores significativos para a ciência, a filosofia e a 

educação daquele período: Comênio (1592-1670), Bacon (1561-1626), Ratke (1571-

1635) e Descartes (1596-1650)”.  

As novas formas de organização da sociedade que estavam 

surgindo no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo incipiente  

exigiam, segundo Gasparin (2004, p. 97), “novos processos de fazer, de investigar, 

de pensar e de ensinar”, o que caracterizou o século XVII como o século do método. 

Este, enquanto construção teórica, é sempre uma expressão e uma resposta aos 

desafios que se apresentam em cada período da história do homem, enfatiza o 

autor. 

 Em seu estudo, Gasparin (2004, p. 97) percebeu que os quatro 

pensadores analisados e comparados apresentam em comum: “crítica ao passado; 

desconfiança e precaução em relação ao novo; propostas de mudanças radicais; 

construção de um novo método de investigação e de ensino; [além de] um certo 

messianismo e uma utopia”. E concluiu, entre outros aspectos, que a feliz expressão 

de Comênio, da “Arte de ensinar tudo a todos totalmente”, teve uma contribuição 

direta dos outros três pensadores que estudou. 

A segunda grande revolução didática, em pleno Século das Luzes, é 

atribuída por Castro (1991) a Rousseau, como o autor do novo e romântico conceito 

de infância. Destaca em seguida Herbart (1776-1841) que, na primeira metade do 
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século XIX, propõe uma Pedagogia Científica, com o seu método dos passos 

formais, que seriam próprios para toda e qualquer situação de ensino: clareza, 

associação, sistema e método, e que os discípulos de Herbart, buscando maior 

praticidade para suas ideias, “desdobraram essas etapas em preparação, 

apresentação, associação, sistematização e aplicação”. (CASTRO, 1991, p.17).  

Tais formulações foram instigadas pela necessidade de, a cada 

momento sócio-histórico, responder às questões: o que ensinar, como ensinar, por 

que ensinar e para que ensinar, e pela própria “complexidade do fenômeno didático, 

por seus múltiplos aspectos, pelo comprometimento da sala de aula com a escola, 

com a comunidade, com a sociedade, com a cultura que interpreta a realidade da 

vida” (CASTRO, 1991, p.21), o que, sem dúvida nenhuma, aponta para a 

necessidade de estudos e práticas interdisciplinares.  

O exame crítico dos contornos da Didática e do núcleo de sua 

contribuição à educação – que nenhuma outra disciplina poderá cumprir - deve vir 

acompanhado, segundo Castro (1991, p.21), da “obrigação de se evitar que se peça 

a essa disciplina que dê mais do que lhe compete produzir, ou bem menos do que 

dela se espera”, colocando-a como “derivação ou parte de outra de caráter 

tecnológico ou sociológico”, já que nenhuma outra atinge o seu núcleo central – o 

ensino.  No entanto, a própria autora reconhece que as fronteiras do ensino, tomado 

como núcleo dos estudos didáticos, cuja principal intenção é produzir aprendizagem, 

são fronteiras fluidas e que “essa fluidez é qualidade e não um defeito” (p.23), pois 

permite sua aproximação com conhecimentos de outras áreas. Sendo desmembrada 

em vários planos (humano, técnico e cultural), pode necessitar contribuições de 

várias áreas, constituindo-se, no entanto, numa só área com diferentes 

manifestações, dependendo do ponto de vista sob o qual seja analisada ou 

praticada. 

O ensino revela uma intenção, afirma Castro (1991, p. 24), a de 

produzir a aprendizagem. Mas, não qualquer tipo de aprendizagem, mas sim de 

“alguma mobilização da inteligência redundando em progresso cognitivo, em 

capacidade ampliada de conhecer (ou aprender)”. Em outras palavras, um ensino 

que:    

[...] implica desenvolvimento, melhoria. E mais: não se limita o 
bom ensino ao avanço cognitivo intelectual, mas envolverá 
igualmente progresso na afetividade, moralidade ou 



 

325 

 

sociabilidade, por condições que são do desenvolvimento 
humano integral (CASTRO, 1991, p. 24). 

 

A Didática, na visão de Farias et al. (2009, p.21), 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”. E mais: 

 

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). 

 

Ainda no que concerne à abrangência, Farias et al. (2009, p. 24) 

reafirmam que “a educação constitui objeto de estudo e campo de investigação da 

Pedagogia, que busca descrevê-la, explicá-la e compreendê-la visando a sua 

transformação”. A Didática, que se funda na Pedagogia, “configura-se como uma 

disciplina pedagógica que estuda os múltiplos aspectos do processo de ensino” 

(p.24), como já o expressara Libâneo (1994).  

E realmente são múltiplos os seus aspectos e múltiplas as formas de 

compreendê-los, o que se faz pelas pesquisas e pelas reflexões sobre as práticas, 

como a que propomos.    

 

A Didática do professor como uma práxis 

 

Contamos, na atuação docente em sala de aula, com a presença 

explícita de uma relação que se estabelece no par Teoria e Prática e que configura 

uma determinada práxis. “Teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais da 

experiência humana”, explica Saviani (2008, p. 126). Existem especificidades que as 

diferenciam. No entanto, são “aspectos inseparáveis, definindo-se e caracterizando-

se sempre um em relação ao outro”. O autor segue explicando que a prática é a 

razão de ser da teoria, de modo que a teoria só se constituiu e se desenvolveu a 
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partir de uma prática, que lhe fornece, ao mesmo tempo, o fundamento, a finalidade 

e o critério de verdade.  

Inspirando-se em Marx, Saviani (2008, p. 127) afirma que a ação 

humana é uma atividade adequada a finalidades, guiada por objetivos a atingir, e “o 

ato de antecipar mentalmente o que será realizado significa exatamente que a 

prática humana é determinada pela teoria”.  

Sánchez Gamboa (1995) chama a atenção para a relação entre os 

termos, que se apresenta dinâmica e contraditória.  Afirma o autor que a dialética 

entende tal relação ou articulação na contradição e no conflito. Para o autor,  “a 

teoria transforma-se na negação da prática porque a tensiona; a prática coloca em 

xeque a teoria, porque em vez de se ajustar a ela, transforma-se em seu contrário” 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 1995, p.32).  É assim que a relação entre Teoria e Prática 

pode ser compreendida como uma relação dialética. E, por ser dialética, não procura 

o equilíbrio, o ajuste, a acomodação de uma com a outra, mas a sua contradição, ou 

seja, uma tensão permanente entre elas. A relação entre teoria e prática sintetiza-se 

no termo “práxis”, reafirma o autor. Entendemos, portanto, não significar harmonia 

entre seus elementos, mas uma contínua possibilidade do avanço da compreensão 

de um e de outro, exatamente pela constante tensão ou conflito entre ambos. 

Sánchez Vázquez (1977, p. 16-42) busca, em sua obra, por diversos 

ângulos, desvendar o sentido marxista da práxis, entendida como atividade material 

humana que transforma o mundo natural e social.  Esse autor contribui para a nossa 

percepção da práxis como uma atividade consciente, reflexiva, intencional e 

transformadora, o que gostaríamos de encontrar em toda atividade docente. 

Toda a práxis é atividade, afirma Sánchez Vázquez (1977), mas nem 

toda atividade é práxis. O ato ou o conjunto de atos sobre uma matéria devem 

resultar num produto - a própria matéria transformada pelo agente. Além disso, a 

atividade propriamente humana só se verifica quando os atos que se voltam para a 

transformação de um objeto se iniciam visando um resultado ideal, ou finalidade, e 

terminam com um resultado efetivo, real.  

Essa atividade, especificamente humana, implica na intervenção da 

consciência, graças à qual o resultado é primeiro ideal (sua antecipação, sendo na 

atuação didática representado pelos objetivos a serem alcançados) e, segundo, um 

produto real (o que se pode verificar como resultados). Trata-se de adequar 
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intencionalmente o primeiro ao segundo. Portanto, a atividade humana se 

desenvolve de acordo com finalidades, que só existem, através do homem, como 

produtos de sua consciência (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 189). 

 “Pelo fato de propor-se objetivos, o homem nega uma realidade 

efetiva, e afirma outra que ainda não existe” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p.189). O 

homem age conhecendo do mesmo modo que se conhece agindo.  Nesse sentido, o 

conhecimento humano “integra-se na dupla e infinita tarefa do homem de 

transformar a natureza exterior e a sua própria natureza” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 

1977, p.192). 

O conhecimento em si não serve diretamente à atividade prática, 

transformadora. Na relação entre pensamento e ação deve haver a mediação das 

finalidades a que o homem se propõe. À vontade de realização dever-se-á 

acrescentar um conhecimento de seu objeto, dos meios e instrumentos para 

transformá-lo e das condições que possibilitam ou não essa realização. Por isso a 

atividade da consciência, por si só, com seu caráter teórico, não pode levar à 

transformação da realidade, seja ela natural ou social, razão pela qual o autor não a 

entende como atividade objetiva e real, ou seja - como práxis. 

A atividade prática propriamente humana, portanto, que se manifesta 

no trabalho, na criação artística ou na práxis revolucionária, é uma atividade 

adequada a objetivos, cujo cumprimento exige certa atividade cognoscitiva, em que 

o sujeito age sobre uma matéria real e objetiva, que existe independente de sua 

consciência e das operações necessárias para sua transformação. A atividade 

teórica, por sua vez, em seu conjunto – “como ideologia e ciência – só existe por e 

em relação com a prática, já que nela encontra seu fundamento, suas finalidades e 

seu critério de verdade” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 202). Nesse sentido, o 

autor apresenta sua clássica explicação: 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir 
para sua transformação, mas para isso tem que sair de si 
mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que 
vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. 
Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um 
trabalho de educação das consciências, de organização dos 
meios materiais e planos concretos de ação [...]. Nesse 
sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, 
através de uma série de mediações o que antes só existia 
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idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação 
ideal de sua transformação. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 
206-207).  

 

Pensamos que não se pode pretender de um aluno de graduação, 

em processo de formação nas instituições educacionais brasileiras, ou de um 

professor, também em processo de formação continuada, uma práxis revolucionária 

(entendida como transformadora) no sentido último do materialismo histórico. No 

entanto, é nessa direção que apostamos, quando pretendemos o exercitar de uma 

práxis que contribua para a superação da educação bancária, ainda muito presente, 

e para uma postura dialética dos sujeitos em seu meio. 

Então perguntamos: “Que práxis é possível realizar por meio da 

Didática do professor?”.  Em busca dessa resposta, recorremos a Kosik (2002) e a 

Sánchez Vázquez (2007), que caracterizam amplamente o sentido de práxis que 

adotam, e distinguem alguns tipos e ou níveis da práxis, como sintetizamos a seguir. 

 

O conceito de práxis a partir de Karel Kosik 

 

Karel Kosik, autor de A dialética do Concreto, defende que “o grande 

conceito da moderna filosofia materialista é a práxis”.  Kosik (2002, p. 9) trata da 

práxis associada ao conhecimento do mundo pelo ser humano, tendo como método 

a dialética, por isso explica que a dialética trata da “coisa em si” e que, para 

chegarmos à compreensão da coisa em si, é preciso não só fazer um esforço, mas 

empreender um detour. No pensamento dialético, a representação e o conceito da 

coisa, são duas formas e dois graus de conhecimento, mas, especialmente, duas 

qualidades da práxis humana. 

Em face da realidade, o homem é um ser que age objetiva e 

praticamente, é um ser histórico que dirige sua atenção à atividade prática no trato 

com a natureza e com os outros homens para o alcance de seus fins e interesses. 

Segundo o autor, a atitude primeira do homem na realidade não é a de uma mente 

pensante que examina a realidade especulativamente; o homem não toma a 

realidade como um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente, 

mas cria suas próprias representações das coisas e elabora um sistema de noções 

que capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade. As formas fenomênicas da 
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realidade “se reproduzem imediatamente na mente daqueles que realizam uma 

determinada práxis histórica, como um conjunto de representações ou categorias do 

pensamento comum” (KOSIK, 2002, p.10). Tais representações são 

equivocadamente consideradas conceitos, pois muitas vezes são diferentes e até 

contraditórias em relação à lei do fenômeno ou a sua essência. 

É por essa razão que a práxis, associada a esse tipo de equívoco, 

Kosik (2002, p. 10) denomina de práxis utilitária imediata, impregnada do senso 

comum que a acompanha e coloca o homem “em condições de orientar-se no 

mundo, de familiarizar-se com as coisas e manejá-las”. No entanto, tal práxis “não 

proporciona a compreensão das coisas e da realidade”, por tratar-se de uma práxis 

utilitária e fragmentária dos indivíduos, em que se vai formando o ambiente material 

do indivíduo histórico, assim como a atmosfera espiritual em que “a aparência 

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

e da familiaridade, em que o homem se move naturalmente” (KOSIK , 2002, p.11). 

Quantos professores do Ensino Superior estariam nessa condição em relação à sua 

docência? 

Kosik explica que o complexo dos fenômenos presentes “no 

ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, com sua regularidade, 

imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes”. Com tais 

características, assumem um aspecto de independência e naturalidade, constituindo 

“o mundo da pseudoconcreticidade”. Um mundo, entre outras características, da 

práxis fetichizada dos homens, que não coincide com a práxis crítica revolucionária 

da humanidade (KOSIK, 2002, p. 11).  

Associam-se a esse entendimento, as distinções entre 

representação e conceito; entre consciência ingênua e consciência crítica; entre a 

práxis cotidiana utilitária e a práxis transformadora, assim como a necessária 

destruição da pseudoconcreticidade como método dialético crítico. 

Diante desse entendimento sobre a práxis, com Kosik, como a 

Didática, como a área do conhecimento para a qual se destinam os estudos teórico-

práticos relacionados à atuação do professor junto aos alunos, pode possibilitar ao 

professor ultrapassar a práxis cotidiana, e exercitar, em algum grau, uma práxis 

transformadora, no âmbito da educação, mesmo que em proporções singelas? 
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Uma didática com base na imitação, na repetição, na simples 

reprodução de modelos, poderia ser associada ao nível de práxis cotidiana utilitária, 

e a uma consciência ingênua do papel da didática na atuação do professor. Por 

outro lado, uma didática transformadora associa-se a um nível de consciência crítica 

na atuação do professor. Nesse sentido, por ela se pode realizar uma práxis também 

transformadora, em termos intelectuais (na aquisição de níveis de pensamento/ 

habilidades intelectuais mais elevados, mais elaborados); profissionais (na aquisição 

analítica e crítica de uma postura didático-pedagógica instrumentalizada e imbuída 

da intencionalidade de transformação da aprendizagem e desenvolvimento de seus 

alunos); e sociais (quando o conteúdo do que se aprende possibilita uma atuação 

em sala de aula e para além dela, permitindo intervenções que contribuam para o 

avanço da consciência e da qualidade de vida da comunidade em que atua - e para 

além dela). 

Em outras palavras, pensamos numa didática analítica e crítica, que 

toma seus elementos (planejamento de ensino, objetivos de ensino, conteúdos, 

metodologia de ensino e recursos auxiliares, avaliação, relação professor/aluno etc.) 

como mediadores de uma atuação pessoal e profissional do professor em seu meio, 

com seus alunos, para que eles também possam atuar na realidade de modo 

consciente e consequente. Nesse sentido, uma práxis transformadora é por nós 

relacionada a uma didática transformadora, distinta de uma práxis e uma didática 

ingênua, reprodutiva, ou até mesmo dogmática e autoritária. 

Concluímos, com Kosik (2002), que de uma práxis cotidiana utilitária 

e fragmentária, ou de uma práxis fetichizada, própria de uma consciência ingênua, o 

homem pode evoluir, pelo conhecimento, pela investigação, por uma consciência 

crítica, para uma práxis crítica e transformadora da realidade, passando, conforme 

indica o autor, pela necessária destruição da pseudoconcreticidade como método 

dialético crítico.   

 

A práxis segundo Adolfo Sánchez Vázquez 

 

Adolfo Sánchez Vázquez é um dos mais importantes filósofos 

marxistas e o que mais critica os dogmatismos que tolhem o pensamento 

transformador.  Considerando que a práxis é a ação do homem sobre a matéria e 
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que através dessa ação ele promove a criação de uma nova realidade, Sánchez 

Vázquez (2007, p. 266) justifica sua elaboração a respeito dos níveis de práxis, a 

partir de dois critérios: a) o grau de consciência que o sujeito revela no processo 

prático, e b) o grau de criação que o produto de sua criação demonstra. Com esses 

dois critérios, indica dois níveis principais de práxis: 1- a práxis criadora em relação 

com a práxis reiterativa ou imitativa, e 2- a práxis reflexiva em relação com a práxis 

espontânea. 

 Alerta, no entanto, para a possibilidade de vínculos mútuos entre 

um nível e outro, o que determina tipos peculiares de relações sociais. Por exemplo, 

o nível espontâneo pode conter elementos de criação, e o reflexivo pode voltar-se a 

uma práxis reiterativa. Nesse caso, sujeito e objeto não estão separados. Pelo 

contrário, são considerados como uma unidade indissolúvel na relação prática, pelo 

que existe também uma estreita relação entre um critério e outro.  

O homem é um ser que tem de estar inventando novas soluções 

constantemente. Quando encontra uma solução, a repete, a reitera, mas até ele 

mesmo criar novas necessidades que invalidam as soluções alcançadas, ou quando 

a própria vida, com suas novas exigências, as invalida. O homem não vive em um 

constante estado criador, mas cria sempre por necessidade, apesar de que criar é a 

primeira e mais vital necessidade humana, porque só criando, transformando o 

mundo, o homem faz um mundo humano e se faz a si próprio.    

A práxis é essencialmente criadora. No entanto, entre uma e outra 

criação, o homem reitera uma práxis já estabelecida, alternando criação e imitação, 

inovação e reiteração. Um exemplo disso seria o do professor que informa: “Toda 

vez que percebo uma necessidade, altero algo no plano e depois sigo assim vários 

anos, até sentir a necessidade de alterar novamente.” 

 Alguns traços são característicos da práxis criadora: - a unidade 

indissolúvel, no processo prático, do subjetivo e do objetivo; 2- a imprevisibilidade, a 

incerteza do processo e do resultado, pelo dinamismo do projeto desencadeado e 

por ele responder a exigências externas apresentadas pelos meios e instrumentos 

objetivos e pela própria atividade objetiva; 3- a unidade e a irrepetibilidade do 

produto alcançado. Isso significa que o projeto original gerador das ações práticas 

pode modificar-se no decorrer do processo, e o produto alcançado passa a ter um 
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caráter único, imprevisível e irrepetível, característico de toda verdadeira criação, 

como afirma o autor. 

Conforme sintetizou 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”. 

A práxis reiterativa ou imitativa é um nível inferior de práxis, pois 

nela não são percebidos os três traços próprios da práxis criadora, ou estes são 

debilmente manifestados. Na práxis imitativa, o campo do imprevisível restringe-se. 

O ideal permanece imutável, pois se sabe de antemão o que se quer fazer, e como 

fazê-lo. Seu modo de transformar já foi criado antes. Planejamento e realização se 

identificam e o resultado real do processo prático corresponde plenamente ao 

resultado ideal. Sánchez Vázquez (2007, p. 275) afirma: 

 

[...] a práxis imitativa ou reiterativa tem por base uma práxis 
criadora já existente, da qual toma a lei que a rege.  É uma 
práxis de segunda mão que não produz uma nova realidade; 
não provoca uma mudança qualitativa na realidade presente, 
não transforma criadoramente, ainda que contribua para 
ampliar a área do já criado e, portanto, para multiplicar 
quantitativamente uma mudança qualitativa já produzida. 

 

A práxis imitativa ou reiterativa tem de positivo exatamente o fato de 

ampliar o já criado e, como negativo, restringir a possibilidade de uma verdadeira 

criação. Pode tornar-se mecânica ou reiterativa, por exemplo, no burocratismo 

encontrado em atividades da vida social. Nesse caso, manifesta-se pelo 

desdobramento de uma lei estabelecida e conhecida de antemão, sem levar em 

conta as particularidades concretas de sua aplicação. Podemos encontrar o 

professor que verbaliza: “O processo é muito inovador! Por isso eu tenho trabalhado 

assim há muitos anos.” É, em consequência, a fixação de uma forma não 

determinada por seu conteúdo, uma práxis mecânica, de repetição infinita, que se 

alcança mediante sua extrema formalização.  

Nesta práxis o processo prático se torna abstrato e formal, afastando 

“a imprevisibilidade e a aventura que acompanham toda práxis autenticamente 

criadora” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 279). Outra manifestação possível da 
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didática nesse nível de práxis seria aquela em que o professor afirma: “Montei um 

jeito de trabalhar e tenho feito assim há mais de duas décadas!”  

Antes de tratar da práxis espontânea e da práxis reflexiva, Sánchez 

Vázquez (2007, p. 291) retoma características do nível anterior, para valorizar a 

atividade da consciência ali presente. Então menciona que “a práxis criadora exige 

uma elevada atividade da consciência, não só ao traçar, no início do processo 

prático, o fim ou projeto original que o sujeito procurará plasmar com sua atividade 

material, como também ao longo de todo o processo”. Isso se justifica porque quanto 

mais rica e complexa a criação, mais se exige a atividade da consciência. “A 

problematicidade ou improbabilidade do processo e a incerteza quanto ao resultado 

obrigam-na [a consciência] a intervir constantemente” (p. 291). Trata-se de graus de 

consciência e não de presença ou ausência de consciência, pois que esta não está 

ausente nos níveis anteriores ou inferiores de práxis. Apenas se apresenta em graus 

mais reduzidos.  

O autor denomina de consciência prática aquela que se insere no 

processo prático atuando ou intervindo no seu transcurso, para converter o resultado 

ideal em real. No processo de sua realização, ela mesma vai se modificando, pelas 

exigências imprevisíveis do processo prático. Essa consciência é a que se eleva na 

práxis criadora, e que se debilita até quase desaparecer quando a atividade material 

do sujeito assume um caráter mecânico, abstrato, ou quando se materializam fins 

formais, como na prática burocratizada. Ocorre que a consciência não só se projeta, 

se plasma, como também se reconhece a si mesma como consciência projetada, 

com uma atividade desejada por ela. Essa consciência que se volta sobre si mesma 

e, sobretudo, à atividade material em que se plasma, Sánchez Vázquez denomina 

de consciência da práxis.   

Consciência prática e consciência da práxis se distinguem, portanto, 

mas não se separam uma da outra, apenas estão em níveis diferentes de atuação. A 

consciência prática, como atividade ideal que se materializa, torna possível que 

transpareça ou se eleve a consciência do que se está materializando, e, por sua vez, 

“a consciência da práxis pode contribuir para enriquecer a atividade real, material e, 

com isso, elevar a consciência (prática) que nela se plasma” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 

2007, p. 293), tornando-se, a consciência da práxis, numa autoconsciência prática. 
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Exatamente pelo grau de manifestação dessa consciência prática é 

que o autor distingue os outros dois níveis da atividade prática que denomina de 

práxis espontânea e práxis reflexiva, pois para qualificá-las, leva em conta o grau de 

consciência que se tem da atividade prática que se está desenvolvendo, elevada em 

alguns casos, e baixa ou quase nula em outros. Uma práxis espontânea pode ser 

exemplificada pelo professor que afirma: “Vou dançando conforme a música. Vou 

atendendo ao que os alunos trazem no dia a dia.” 

No entanto, a práxis criadora pode ser, em maior ou menor grau, 

espontânea e reflexiva, afirma Sánchez Vázquez (2007, p. 294). Uma manifestação 

possível da práxis didática no nível reflexivo seria aquela em que o professor revela: 

“Tenho uma proposta para cada turma. Estou sempre atento ao que vamos 

produzindo, avançando ou não, e levando os alunos a perceberem o significado 

disso, as consequências em sua formação”.  Diferentemente, “a práxis reiterativa 

acusa uma débil intervenção da consciência, mas não é por isso que pode ser 

considerada espontânea. Nesse aspecto, a práxis mecânica, repetitiva, se opõe 

tanto à atividade prática criadora como à espontânea” (p. 294). 

Os extremos da relação entre o espontâneo e o reflexivo são 

perniciosos, por suas consequências práticas. A superestimação do elemento 

espontâneo ou do elemento reflexivo tem por contrapartida, no primeiro caso, o 

rebaixamento do papel da teoria na prática transformadora e, no segundo, o 

desconhecimento dos elementos espontâneos que surgem no início ou durante o 

processo prático revolucionário, como afirma Sánchez Vázquez (2007, p. 295).  

O autor refere que a proposta de Marx, quanto à transformação 

revolucionária da sociedade, teve como base uma justa relação entre o espontâneo 

e o reflexivo, possível apenas mediante uma práxis consciente e reflexiva, com fins 

claros a alcançar. Para alcançar esses fins, não basta atuar, alerta Sánchez 

Vázquez (2007, p. 296): “É preciso que sua ação se integre em uma visão de sua 

missão histórica que lhe dê a ele mesmo uma consciência de seu ser, do que 

verdadeiramente representa como força histórico-social”. Isso porque “não se trata 

de atuar de acordo com um fim qualquer, mas sim de atuar de acordo com o fim que 

corresponde à sua missão histórica”. 

Toda práxis pressupõe, portanto, uma relação entre o espontâneo e 

o reflexivo, e dois níveis dela, de acordo com o predomínio de um (práxis 
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espontânea e uma baixa ou ínfima consciência dela) ou do outro elemento (práxis 

reflexiva, com uma elevada consciência da práxis). A práxis criadora, conclui 

Sánchez Vázquez (2007, p.307), “se dá, principalmente, no nível da práxis reflexiva”. 

Pelas características dos diferentes tipos ou níveis de práxis 

descritos por Kosik (2002) e Sánchez Vázquez (2007), retomamos a questão a que 

nos propusemos responder em nossa reflexão: De que práxis tratamos quando a 

relacionamos com a Didática praticada pelos professores no âmbito da UEL?.  

E para concluir, mesmo sem encerrar a reflexão, já que esta deve 

continuar, perguntamos: - Diante de todas essas possibilidades, o que pensar em 

termos da formação do professor? Para que nível de práxis devemos dirigir os 

esforços e as reflexões em torno de cada componente curricular de um curso que 

prepara para a docência?  O termo práxis, a partir da contribuição dos autores 

consultados, apresenta um leque de possibilidades. A palavra práxis, simplesmente, 

já não é suficiente para qualificar o trabalho do professor, devendo então ser 

adjetivada por identificar-se, em cada caso, que pode conter características tais 

como: criadora, reflexiva, reiterativa, imitativa, ou ser simplesmente uma prática. 

Quem sabe possamos contribuir no processo formativo, para que 

futuros profissionais da educação ou outros com quem trabalhamos venham a 

desenvolver uma práxis consciente, informada, refletida e intencionalmente 

transformadora, com a contribuição da Didática? 
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