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DADOS DA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: 
 

Didática CÓDIGO:  EM204 

NATUREZA: 
 

(X) Obrigatória  (   ) Optativa  (X) Semestral      (   ) Anual      (   ) Modular 

PRÉ-
REQUISITO: 

 CO-
REQUISITO: 

 MODALIDADE: 
  

(   ) Presencial    
(X) Totalmente EaD    
(   ) ___ C.H.EaD 

CH Total: 60 | 
CH Semanal 
 

Padrão (PD): 60 | Laboratório (LB): 00 | Campo (CP): 00 | Estágio (ES): 00 | Orientada (OR): 
00 | Prática Específica (PE): 00 | Estágio de Formação Pedagógica (EFP): 00 | Extensão (EXT): 
00 | Prática como Componente Curricular (PCC): 00. 
 

DIAS E HORÁRIOS DAS 
ATIVIDADES SÍNCRONAS: 
 

Quarta-feira, das 19h às 21h, nos dias 29/09, 
06/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11 e 24/11, 
em: < https://ufprvirtual.ufpr.br/ >. 

INÍCIO DAS 
AULAS: 

22/09/2021 

EMENTA 
(unidade 
Didática): 

O conhecimento didático e suas relações com as demais áreas do conhecimento. A 
produção do conhecimento didático. Educação, escolarização e formalização da ação 
didática. A relação pedagógica: professor, aluno, conhecimento e os diferentes aspectos do 
ensinar e aprender. Os sujeitos da educação. A formação docente e suas especificidades no  
mundo contemporâneo. A ação didática. 
 

MEIOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTE E DISCENTES: UFPR Virtual (https://ufprvirtual.ufpr.br/) e de 
modo alternativo o Google Meet. 

DOCENTE: Marcos da Rocha Oliveira 
 

E-MAIL: marqosoliveira@gmail.com 

OBJETIVOS E 
PROGRAMA: 

Objetivos: 1. Analisar relações entre didática, experiência e a produção da subjetividade: 
implicações éticas, estéticas, políticas e históricas. 2. Investigar as relações entre a didática, 
as demais áreas de conhecimento e a relação pedagógica. Abertura de perspectivas para 
didáticas inventivas. 3. Compreender a formalização da ação didática e os fazeres da 
docência: artefatos, atenção, caderno, anotação e escrita. 4. Explorar aspectos 
contemporâneos da formação docente e a ressignificação das temáticas de 
estudos/pesquisas na Didática. 
 

Programa: I – Didática e Formação de Professores; II – Didática e Engajamento Pedagógico; 
III – Didática, Subjetividade e Políticas Cognitivas; IV – Didática e Contemporaneidade. 
 

CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Data Modalidade Atividade 

Semana I 
22/09/2021 

Assíncrona 1) Acesso à plataforma digital da disciplina; 2) apresentação no fórum 
(atividade de controle de frequência); leitura do plano da disciplina e do 
texto “Formação de professores”, de Alexandre Henz.  

Semana II 
29/09/2021 
 

Síncrona – 2h I – Didática e Formação de Professores.  
1) Apresentação da disciplina, orientações sobre as atividades avaliativas; 
2) trabalho com o texto “Formação de professores”, de Alexandre Henz 
(ênfase na noção de nichos de desregulagem); e 3) O controle de 
frequência será feito no decorrer da própria aula. 

Semana III 
05/10/2021 / 
06/10/2021 

Síncrona – 2h 
/ Assíncrona 

I – Didática e Formação de Professores. 1) Palestra “Do que eu falo quando 
falo de didática”, síncrona, no dia 05/10/2021 em < meet.google.com/bhq-
jodh-imp > ou assíncrona, no dia 06/10/2021 (o link da gravação da palestra 
proferida pelo docente será disponibilizado oportunamente). 2) 
Complementar: leitura do texto “Pedagogia engajada”, de bell hoocks 
(ênfase na noção de autoatualização). 

Semana IV 
13/10/2021 

Assíncrona 1ª Avaliação. A entrega também contará como atividade de controle de 
frequência. 

https://ufprvirtual.ufpr.br/
https://ufprvirtual.ufpr.br/
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Semana V 
20/10/2021 

Síncrona – 2h II – Didática e Engajamento Pedagógico. 1) Trabalho com o texto 
“Pedagogia engajada”, de bell hoocks; e 2) O controle de frequência será 
feito no decorrer da própria aula. 

Semana VI 
27/10/2021 

Síncrona – 2h II – Didática e Engajamento Pedagógico. 1) Trabalho com textos do livro 
“Ensinando a transgredir”, de bell hoocks; 2) O controle de frequência será 
feito no decorrer da própria aula. 

Semana VII 
3/11/2021 

Assíncrona 2ª Avaliação. A entrega também contará como atividade de controle de 
frequência. 

Semana VIII 
10/11/2021 

Síncrona – 2h III – Didática, Subjetividade e Políticas Cognitivas. 1) Trabalho com o texto 
“Políticas cognitivas na formação do professor e o problema do devir-
mestre”, de Virgínia Kastrup; 2) O controle de frequência será feito no 
decorrer da própria aula; e 3) Complementar: Assistir ao trecho da 
entrevista de Kastrup, “Políticas cognitivas”, em: 
https://www.youtube.com/watch?v=mTWns8ACYDU  

Semana IX 
17/11/2021 

Síncrona – 2h IV – Didática e Contemporaneidade. 1) Trabalho com o texto a ser definido 
ao longo da disciplina, observando os interesses e necessidades do grupo; 
e 2) O controle de frequência será feito no decorrer da própria aula. 

Semana X 
24/11/2021 

Síncrona – 2h IV – Didática e Contemporaneidade. 1) Propostas para uma docência porvir. 
Avaliação e encerramento da disciplina; 2) 3ª Avaliação; e 3) O controle de 
frequência será feito no decorrer da própria aula. 

Semana XI 
1º/12/2021 

Assíncrona Exames finais. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Os procedimentos didáticos buscam a criação de um espaço-tempo comum de problematização da 
Didática, via análise conceitual e experimentações condizentes com a ementa e programa previstos – 
aproveitando-se das contingências do período especial para pensarmos coletivamente as possibilidades 
didáticas na contemporaneidade. Sendo assim, a fala e a escuta nas atividades síncronas tendem a 
exercícios de pensamento sobre a singularidade da atividade e da experiência docente. De modo direto, 
pressupõe-se a leitura prévia dos textos indicados, bem como – na medida do possível – a apropriação dos 
demais materiais complementares disponibilizados (textos acadêmicos e literários, filmes, imagens, 
performances e produções diversas disponíveis on-line). As aulas assíncronas estarão reservadas para a 
preparação às síncronas e suas ressonâncias, bem como para a realização de leituras dirigidas e orientadas, 
produções textuais e atividades avaliadas, acesso a vídeos, imagens e demais materiais pertinentes à 
disciplina – além de exercícios de autoatualização. 
 

FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação vincula-se ao fazer existir mais do que ao processo de julgar. Logo, tem a ver com engajamento 
em uma comunidade pedagógica (hooks) e seus modos de escuta e fala, via apropriação de uma linguagem 
do campo de estudo da Didática. Além disso, a avaliação compõe a prática de exercícios de desregulagem 
(HENZ) via leitura e escrita que busquem uma política cognitiva de invenção (KASTRUP). A disciplina disporá 
de três atividades a serem avaliadas pelo docente, sendo que uma delas consistirá em um exercício de 
autoavaliação. Na sequência, estão descritas tais atividades e os critérios para avaliá-las, bem como os 
prazos de envio e o peso no cômputo geral da disciplina. 

ATIVIDADES 
 

CRITÉRIOS PRAZO PESO 

Nº1: Responda: “Como você inventa nichos 
de desregulagem (HENZ) em seus processos 
de autoatualização (hooks)?”. Postagem 
como resposta ao fórum específico criado 
pelo professor. Produção escrita cuja 
extensão deve ficar entre 200 e 600 palavras. 

1. Cumprimento do prazo e das 
condições formais da proposta (20%); 
2. Rigor nos procedimentos de leitura 
e escrita (40%); 3. Uso crítico e criativo 
dos textos de Henz e hooks (40%). 

15/10 1/3 

Nº 2: Escreva “Seis Propostas Breves para a 
Próxima Docência”, tendo por intercessor 
inicial as “Seis Propostas para o Próximo 
Milênio”, de Italo Calvino. 

1. Cumprimento do prazo e das 
condições formais da proposta (20%); 
2. Rigor nos procedimentos de leitura 
e escrita (30%); 3. Uso crítico e criativo 

8/11 1/3 

https://www.youtube.com/watch?v=mTWns8ACYDU
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Postagem no fórum específico. Atividade 
em grupo de até 4 discentes. 

dos textos e temas trabalhados na 
disciplina (30%); 4. Coerência de 
funcionamento da composição: 
política cognitiva dos princípios e as 
formas de expressão utilizadas (20%). 

Nº 3: Primeiro, escreva uma autoavaliação 
de sua participação e engajamento na aula e 
atribua-se uma nota. Após avaliar-se, faça 
uma avaliação da disciplina e do docente e, 
caso queira, crie critérios e atribua notas. 

1. Cumprimento do prazo e das 
condições formais da proposta (20%); 
2. Rigor nos procedimentos de leitura 
e escrita (40%); 3. Uso crítico e criativo 
do aporte teórico utilizado na 
disciplina (40%). 

26/11 1/3 
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