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        A construção de saberes docentes mudam no tempo e no espaço, em 

atendimento às demandas advindas das transformações do conhecimento e dos 

avanços tecnológicos. Nesse contexto, novos desafios são impostos ao ensino básico 

e superior, o que implica na ressignificação da docência, de suas 

multidimensionalidades, nas quais cria-se e recria-se diretrizes, modelos e estruturas 

que caracterizam cada momento histórico.  

          Ao estudar o ensino e a aprendizagem como seu objeto, a educação precisa 

construir estratégias de compreender e dialogar com as circunstâncias que estão se 

configurando permanentemente. No entanto, a prática a pedagógica tem caráter 

social, complexo e plural, atividade realizada por sujeitos munidos de intencionalidade, 

processo que requer planejamento, implementação e avaliação, transformando-se 

pela ação e relação entre os sujeitos, a partir de vivências em contextos diversos, tais 

como: institucionais, culturais, espaciais, temporais, sociais. Por outro lado, transforma 

esses sujeitos do processo, como preleciona Pimenta (2010). 

         A educação, o ensino e a aprendizagem constituem objeto de investigação, a 

sistematização e publicação dos estudos acerca dessa temática, significa novas 

possibilidades que estão emergindo das investigações sobre o ensino e aprendizagem 
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como prática social. Contreras (1990) afirma que a educação participa da trama das 

ações políticas, administrativas, econômicas e culturais contextualizadas, que incidem 

na práxis do ensino e aprendizagem. Esses pressupostos remetem para um trabalho 

docente alinhado com um domínio dos saberes, com enfoque nas 

multidimensionalidades do trabalho docente, prática pedagógica e avaliação 

educacional. 

       Nessa perspectiva, objetiva-se com esse Grupo Temático (GT) agregar e publicar 

estudos bibliográficos e de campo, que discutam a MULTIDIMENSIONALIDADE DOS 

SABERES DOCENTES, com enfoque no PLANEJAMENTO, NA PRÀTICA 

PEDAGÓGICA E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, sob as  abordagens de ensino e 

aprendizagem interativa, interdisciplinar e de metodologias ativas, que procedam  

ação- reflexão - ação docente, de forma a garantir aos discentes o exercício de sua 

autonomia no aprendizado,  protagonistas que vivenciam situações práticas, reflexivas 

e interventivas na formação de  profissionais competentes. 
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