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A Didática e o Processo de Ensino e Aprendizagem

O que é ensino?

“Combinação adequada entre a condução do processo de ensino pelo
professor e a assimilação ativa como atividade autônoma e independente
do aluno. (...) atividade de mediação pela qual são providas as condições
e os meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos na assimilação dos
conhecimentos”.
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O que é aprendizagem?

Qualquer atividade humana praticada no ambiente pode levar a uma aprendizagem. 
Porém a aprendizagem com finalidade específica, tem o nome de Aprendizagem 
organizada.
“é aquela que tem por finalidade específica aprender determinados conhecimentos, 
habilidades, normas de convivência social. (...) é na escola que são organizadas as 
condições específicas para a transmissão e assimilação de conhecimentos e 
habilidades.”
Aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda vida do indivíduo. 



A Didática e o Processo de Ensino e Aprendizagem

Ensino- aprendizagem: ação ativa de reciprocidade no qual se destacam o papel
do professor e o caráter ativo dos alunos.

Para Paulo Freire, não existe ensino sem aprendizagem. Educar é um processo
dialógico. Nessa relação, o educando aprende ao passo que ensina seu educador e
o educador ensina e aprende com seu estudante.
Ainda para Freire, no processo pedagógico, alunos e professores devem assumir
seus papeis conscientemente – não são apenas sujeitos do “ensinar” e do
“aprender”, e sim, seres humanos com histórias e trajetórias únicas.
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Como costuma cair em prova?

Tendência Pedagógica Tradicional- marcada pela concepção do homem em sua
essência. Nesse contexto, o treino intensivo, a repetição e a memorização são
formas pelas quais o professor, elemento principal desse processo, transmite o
acervo de informações aos seus alunos.
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Tendência Pedagógica Tradicional- marcada pela concepção do homem em sua
essência. Nesse contexto, o treino intensivo, a repetição e a memorização são
formas pelas quais o professor, elemento principal desse processo, transmite o
acervo de informações aos seus alunos. Ênfase na memorização e nas aulas
expositivas.

Pedagogia Progressista Libertária- Princípios pautados no antiautoritarismo e
autogestão. Método racional, experimental, científico: estimula a curiosidade,
favorece a atividade cerebral, dá enfase a razão e a memória.


