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A teoria em si – nesse como em qualquer 
outro caso – 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; 
tudo isso com passagem indispensável 
para desenvolver ações reais, efetivas. 
Neste sentido, uma teoria é prática na 
medida em que materializa, através de 
uma série de mediações, o que antes só 
existia idealmente, como conhecimento 
da realidade ou antecipação ideal de sua 
transformação. (VÁZQUEZ, 1977, pp. 
206-207) 

 

 



 
 
 

RESUMO 
 

Esta tese tem por objetivo geral investigar as contribuições da Didática como campo 

teórico-prático com base nas percepções dos pedagogos em formação e em atuação, 

partindo-se da premissa de que ela representa uma importante disciplina para a 

formação de professores, mas que, para que ela faça jus a essa função, deve-se 

olhar para o chão da escola, relacionando teoria e prática. Para tanto, realizou-se 

uma pesquisa de abordagem qualitativa fundamentada nos pressupostos da 

epistemologia da prática (TARDIF, 2007), tendo a práxis como categoria central. A 

procura bibliográfica que fundamentou conceitualmente esta investigação está situada 

nos estudos de importantes teóricos, referências no estudo da Pedagogia e da 

Didática, como Candau (2001, 2004, 2007), Franco e Pimenta (2012), Libâneo (1992, 

1993, 2003, 2011, 2012a, 2012b), Pimenta (2008, 2011), Veiga (1992, 2006, 2007, 

2012), entre outros. Os resultados coletados com 24 pedagogos em formação, através 

da interpretação de respostas fornecidas a um questionário, mostram que esses 

sujeitos revelaram curiosidade em entender o que realmente é Didática e, 

incentivados a defini-la, expuseram uma concepção bastante relacionada à 

aprendizagem de métodos e técnicas de ensino, a partir de uma compreensão de 

ensino como transmissão de conteúdos, considerando que a Didática garantiria a 

eficácia dessa transmissão. Quanto aos professores em atuação, foram entrevistados 

9 profissionais atuantes em escolas públicas do Município de Fortaleza. A análise dos 

depoimentos revelou que, apesar de todos esses sujeitos assegurarem que a Didática 

é uma disciplina de grande importância para a formação docente, menos da metade 

lembrou-se do professor com quem a cursou. Destarte, foi possível observar que a 

concepção da disciplina está relacionada à compreensão de que ela pode colaborar 

com o trabalho docente – mesmo isso não tendo ocorrido com todos os profissionais 

investigados –, assim como a noção de que esse componente curricular, sozinho, não 

dá conta de todos os entraves enfrentados durante o ensino. Além disso, a maior 

parte dos educadores a identificou como uma disciplina fundamentalmente teórica, 

advogando que, para contribuir efetivamente para a formação docente, ela precisa se 

aproximar mais da realidade vivenciada nas escolas, relacionando teoria e prática. 

Constatou-se que nem mesmo os temas considerados clássicos foram estudados por 

todos os profissionais formados e que, entre os temas “novos”, a tecnologia não foi 



 
 
debatida durante a disciplina. A interdisciplinaridade foi dita como tratada de maneira 

superficial, apenas vinculada aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ao sugerirem 

temáticas a serem abordadas na disciplina, os docentes defenderam que se 

aprofunde a discussão sobre a relação professor-aluno, professor-família e professor-

gestão, assim como a discussão acerca da utilização das tecnologias no ensino. 

Assim, ao conhecer as percepções dos pedagogos em formação e em atuação sobre 

a Didática e suas contribuições para o ensino, foi possível observar muitas 

possibilidades, mas também desacertos desse componente curricular na formação 

dos professores; finaliza-se com algumas recomendações, a saber: 1) Maior relação 

entre teoria e prática; 2) Maior proximidade da universidade com a escola e com os 

professores em atuação; 3) Análise dos temas clássicos; e 4) Abordagem das 

temáticas emergentes. Todas as indicações que emergem deste estudo são expostas 

com a intenção de aprimoramento e fortalecimento desse campo teórico-prático. 

 

Palavras-chave : Didática. Ensino público. Formação docente. Trabalho docente.  
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ABSTRACT 

 

This thesis has the objective to investigate the contributions of Didactics as a 

theoretical and practical field, based on the perceptions of teachers in training and at 

work, starting from the premise that it is an important discipline for teacher training, 

but that in order  to do justice to its role, one should look at the school-ground, linking 

theory and practice. With this in mind, we carried out a qualitative study based on the 

epistemology of practice (Tardif, 2007), with praxis was the central category. The 

literature that conceptually grounded this research lies in the study of theoretical 

references in the study of pedagogy and Didactics, such as Candau (2001, 2004, 

2007), Franco and Pimenta (2012), Libâneo (1992, 1993, 2003 2011, 2012a, 2012b), 

Pimenta (2008, 2011), Veiga (1992, 2006, 2007, 2012), among others. The results 

collected from 24 teachers in training, through the interpretation of their responses to 

a questionnaire, show that these subjects are curious to understand what Didactics 

really is. When encouraged to define it, they exposed a concept closely related to the 

learning of methods and teaching techniques, based on understanding of teaching as 

transmission of content, of which effectiveness would be ensured by Didactics. As for 

the teachers at work, we interviewed nine professionals working in public schools in 

the city of Fortaleza. The analysis provided testimony revealed that, despite all these 

subjects ensure that Didactics is a discipline of great importance to teacher training, 

less than half remembered the teacher with whom he/she had studied. Thus, it was 

observed that the design of the course is related to the realization that it can 

collaborate with the teaching - even if this has not happened to all investigated 

professionals - as well as the notion that this curriculum component alone does not 

account for all the obstacles faced during teaching.  In addition, most of the 

educators identified Didactics as a fundamentally theoretical discipline, advocating 

that, to effectively contribute to teacher training, it needs to get closer to the reality 

experienced in schools, linking theory and practice. It was found that even the topics 

considered classics had not been studied by all professionals and that among 

the"new" topics, technology had not been discussed during the discipline. 

Interdisciplinarity was said to have been addressed very superficially, only linked to 

the National Curriculum Parameters. When suggesting themes to be covered in the 

course, the teachers argued that there should be more discussion about teacher-



 
 
student, family-teacher and teacher-management relationship as well as the 

discussion about the use of technology in Education. Thus, when getting to know the 

perceptions of teachers in training and in action on Didactics and its contributions to 

Education, many possibilities and many mistakes of this curricular component are 

shown. We conclude with some recommendations, namely: 1) Greater link between 

theory and practice; 2) Greater proximity of the university with the school and with 

teachers at work; 3) Analysis of classical themes; and 4) Addressing current issues. 

All these indications emerging from this study are exposed with the intention of 

improving and strengthening this theoretical-practical field. 

 

Keywords : Teaching. Public education. Teacher training. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“É preciso gostar do tema. Para isso ele 

deve ser relacionado com a nossa vida, 

nossas experiências. É necessário que 

sintamos prazer em estudar e aprofundar 

tal tema para nosso crescimento pessoal 

e, ao mesmo tempo, para o 

desenvolvimento de novos 

conhecimentos.”  

(Oliveira, 2007, p. 46) 
 

 Desenvolver trabalhos sobre Educação é uma atividade que venho 

realizando desde a graduação. Foi como bolsista do Programa Especial de 

Treinamento, atual Programa de Educação Tutorial (PET), no curso de graduação 

em Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), que efetuei os primeiros 

trabalhos acadêmicos.  

 Quando estava concluindo o curso, senti a necessidade de conhecer o 

chão da escola no papel de professora. Assim, depois de formada, trabalhei em uma 

escola particular como professora polivalente em algumas das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Ao recordar esse período, lembro-me das dificuldades 

enfrentadas inicialmente com o planejamento das aulas e com a rotina junto aos 

alunos, mas também da grande identificação e alegria de exercer a docência. 

 Após um ano afastada da academia, vivenciando a Educação apenas 

como docente, senti falta de vincular a prática com a teoria e decidi continuar os 

estudos, fazendo um curso de especialização em Psicomotricidade. Conhecer um 

pouco mais sobre essa área me ajudou a compreender a noção de que corpo e 

mente estão sempre trabalhando juntos, ao contrário do que é cobrado e 

incentivado na maioria das escolas, onde somente o cognitivo é estimulado, 

ignorando-se outras habilidades e sentimentos; mesmo quando valorizam o 

aspecto cognitivo, essa axiologia, em muitos casos, ocorre de forma limitada, 

reduzindo-se à inteligência lógico-matemática e linguística (GARDNER, 1995), 

esquecendo-se de que o ser humano é um ente complexo dotado de outras 

inteligências tão importantes quanto essas.  
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 A experiência como educadora dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, 

no mesmo momento em que realizei o curso de Psicomotricidade, também 

possibilitou a compreensão da importância de um currículo holístico, no qual se 

possa reaver a subjetividade dos educandos e superar a visão fragmentadora. 

 Após terminar o curso de especialização, em janeiro de 2007, a intenção 

de continuar os estudos aumentou e ingressar no mestrado em Educação Brasileira 

foi a concretização de um objetivo amadurecido após o contato direto com o mundo 

do trabalho docente. 

 Assim que ingressei no mestrado da UFC, decidi me dedicar 

integralmente aos estudos, deixando o trabalho como professora do Ensino 

Fundamental. Já no final do curso, inscrevi-me na seleção para professor substituto 

do Departamento de Teoria e Prática do Ensino na área de Estágio e Didática, no 

qual fui aprovada.  

 Ensinar na universidade onde realizei toda a minha formação representou 

a realização de um sonho. Lecionava aulas nas disciplinas Didática e Projeto 

Pedagógico e Práticas Curriculares. Discutir com os estudantes a realidade da 

Educação, seus entraves e possibilidades, numa perspectiva crítica, reflexiva e 

transversal, proporcionou-me muitos aprendizados e despertou diversas 

curiosidades acadêmicas. 

 Logo que defendi a dissertação e terminei o mestrado, já sabia da 

vontade de ingressar no doutorado desta universidade. O contato com a prática 

de ensino de futuros professores foi de fundamental importância para fazer a 

opção pela linha Educação, Currículo e Ensino, eixo de currículo e determinante 

no que eu queria estudar: o ensino da Didática. 

 A opção pelo eixo de currículo remete-me ao conceito do termo como 

uma elaboração social, resultado de um processo histórico no qual sua formulação 

ocorre em meio a significados e relações de poder, visto que: 

 
[...] depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais olhar para 
o currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem significados 
que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos 
confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de 
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa 
identidade. O currículo é texto, é discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade. (SILVA, 2003, p. 150). 
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 O enfoque curricular amplia a compreensão do “quê”, do “porquê” e do 

“para quê” são escolhidos determinados conteúdos, textos e autores para 

embasamento teórico de uma disciplina, enquanto outros são excluídos, e “[...] quais 

conhecimentos são considerados válidos” (SILVA, 2003, p. 148), uma vez que, ao 

elaborar seu plano de curso, o professor faz escolhas, opções, e tudo isso é uma 

questão de currículo. 

 A escolha pelo estudo da Didática como disciplina decorre das 

inquietações partejadas durante a experiência como professora substituta dessa 

disciplina no curso de Pedagogia e em cursos de outras licenciaturas, como 

Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras, 

Matemática e Química, nos anos de 2009 a 2011. Durante esse período, encantei-

me ainda mais com esse campo investigativo e, ante as inquietações e indagações 

dos discentes, senti-me também instigada a me aprofundar nessa seara 

investigativa como pesquisadora. 

 Essa intenção justifica-se pelo fato de que Currículo e Didática são as 

áreas de estudo que me interessam e também pelo fato de pensar que um professor 

crítico e reflexivo deve ser um pesquisador e que sua área de trabalho há de ser seu 

objeto de estudo e investigação. Destarte, destaco as palavras de Fazenda (2006, p. 

15), ao asseverar que “[...] o professor que pesquisa é aquele que pergunta sempre, 

que incita seus alunos a perguntar e duvidar. Porque ama a pesquisa, é um erudito – 

lê muito e incita seus alunos a ler”. 

 
Isso porque a escolha de um tema de pesquisa deve ser relevante para o(a) 
pesquisador(a) e trazer uma contribuição para o avanço do conhecimento. 
Uma pesquisa de sucesso depende da boa definição do tema, do gosto em 
estudar tal problemática, da clareza do trajeto a ser feito durante as 
diferentes etapas da pesquisa. (OLIVEIRA, 2007, p. 46). 
 

 Em concordância com as ideias de Oliveira, detalharei a seguir o caminho 

percorrido na constituição do tema desta tese. 

 

1.1 Delimitação do problema 

 

 Como expressei linhas atrás, logo que terminei o mestrado em Educação, 

já sabia da intenção de continuar os estudos e ingressar no doutorado. Contudo, foi 

no XV Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (Endipe), realizado dos 

dias 20 a 23 de abril do ano de 2010, que me vi encantada por um objeto de estudo. 
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Ao assistir a um simpósio – A Didática e os processos de formação de professores – 

composto pelas professoras Ana Lúcia Amaral, Ilma Passos Alencastro Veiga e Pura 

Lúcia Oliver Martins, senti-me academicamente intrigada.  

 Em sua exposição, a professora Ilma Veiga apresentou uma pesquisa 

intitulada Por dentro da Didática: um retrato de três pesquisas, que se propunha a 

discutir o papel da Didática na formação de professores da Educação Básica e 

Superior, por meio da investigação de três instituições. Em suas reflexões, Veiga 

(2010) fez um panorama da Didática trabalhada nessas instituições, discutindo o 

papel desse ramo científico na formação de professores e o enfoque trabalhado 

em cada uma. Desde então, surgiu a questão inicial deste trabalho: qual o perfil da 

Didática como disciplina e campo investigativo? 

 Foi com esse questionamento central em meu projeto de pesquisa que 

ingressei no doutorado. O caminho, entretanto, trouxe gratas surpresas e, após o 

primeiro exame de qualificação, inscrevi-me no concurso público para professor do 

magistério superior no setor de estudos de Didática e Estágio Supervisionado nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental desta universidade e fui aprovada. 

 Entre as etapas do processo seletivo para o concurso, estava a defesa de 

um projeto de pesquisa referente ao setor de estudos. Na ocasião, revisei minha 

proposta de projeto inicial para o doutorado e desenvolvi um projeto que mais se 

aproximava da minha intenção como professora-pesquisadora. 

 Assim, retornei para a universidade onde realizei minha formação inicial, 

simultaneamente, no papel de professora desta área do conhecimento que tanto me 

encanta e novamente como aluna desta instituição, tendo a Didática como objeto de 

estudo. Essa mudança no percurso aumentou minha vontade de pesquisar a 

Didática e trouxe novas inquietações. Dessa maneira, da vontade de colaborar com 

a formação de docentes para atuarem no ensino público, emerge a questão central 

deste trabalho: Quais as percepções dos pedagogos em formação e em atuação 

sobre a Didática e suas contribuições para o ensino? 

 Parto da tese de que a Didática representa uma importante disciplina para 

a formação de professores, mas que, para que isso ocorra efetivamente, deve-se 

olhar para o chão da escola, observando as dificuldades enfrentadas pelos 

educadores em atuação, relacionando teoria e prática a fim de colaborar para a 

formação de profissionais que atuarão em uma escola real, porém sem perder a 

utopia, afinal, “[...] é preciso partir delas! E situá-las nos contextos institucionais e 
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culturais nos quais estão histórica e geograficamente situadas” (PIMENTA, 2015, p. 

86). 

 Da mesma maneira, entendo que compreender as percepções e 

expectativas dos pedagogos em formação, com ou sem experiência na docência, 

proporciona um olhar mais sensível para a formação desses profissionais e uma 

compreensão mais ampla das contribuições e possibilidades da disciplina. 

 A escolha por especificar o olhar para a escola pública também se 

justifica por minha experiência no Ensino Superior, não apenas com a Didática, mas 

agora também com as disciplinas Estágio Ensino Fundamental I, que ocorre em 

turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e Estágio Ensino Fundamental II, 

voltada para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

 Atuar como docente nas turmas de estágio proporcionou um contato 

direto com as especificidades da escola pública. Ouvir os temores dos alunos 

estagiários, muitos sem experiência com a docência, e acompanhá-los durante as 

fases de observação, participação e regência, verificando suas dificuldades e 

superações, assim como acompanhar os professores regentes, que também 

descrevem os entraves vivenciados no exercício de sua atividade e as estratégias 

utilizadas para superá-los, foram ações que me proporcionaram aprendizagens e 

novas inquietações. Essa escolha também se justifica pela compreensão de que, 

 
[...] dentre as instituições sociais, a escola é a que tem o compromisso de 
promover a formação humana de forma deliberada, intencional, dado que a 
característica própria da educação escolar é exatamente a organização 
sistematicamente planejada dos processos de ensino. E considerando que 
a maioria da população brasileira se faz presente nas escolas dos sistemas 
públicos de educação básica, entendemos que o foco da Didática nos 
cursos de formação de professores deva ser exatamente essas escolas. 
(PIMENTA, 2015, p. 85). 

 
 É sabido que a escola e, especialmente, os discentes mudaram. As 

informações hoje caminham de forma acelerada, e os alunos estão cada vez mais 

exigentes. Temas clássicos da Didática, como avaliação, estratégias de ensino, 

relação professor-aluno e planejamento, continuam sendo importantes e 

necessários, contudo, na contemporaneidade, agregam-se outros assuntos, como 

as tecnologias e a interdisciplinaridade, temas que, apesar de não serem novos, pois 

a interdisciplinaridade, por exemplo, já fora prevista nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), ainda são pouco debatidos.  
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 Assim, considero importante investigar quais as recordações que os 

professores em atuação como docentes que cursaram a disciplina têm dessas 

temáticas, tanto clássicas como emergentes, e que outros assuntos consideram 

relevantes para a melhoria do ensino. 

 Destarte, como suporte à pergunta que norteia este projeto de pesquisa, 

agregam-se os seguintes questionamentos: Quais os embates enfrentados pelos 

professores nos processos de ensino e aprendizagem? Como esses docentes 

avaliam a disciplina Didática em sua formação? Que temáticas os docentes recordam 

ter estudado e quais consideram realmente importantes para a prática do ensino? 

 Além dos docentes, inquieta-me saber quais são as expectativas e visões 

dos alunos em formação: O que entendem por Didática? Que assuntos esperam 

estudar na disciplina? De que maneira compreendem que a Didática pode colaborar 

para sua formação como docentes? Sinalizados esses questionamentos, este 

trabalho compreende os objetivos expressos na sequência. 

 

1.2 Objetivos 

 

Geral  

• Investigar as contribuições da Didática como campo teórico-prático 

com base nas percepções dos pedagogos em formação e em atuação. 

Específicos   

• Analisar e descrever as compreensões dos alunos em formação no 

curso de Pedagogia sobre o conceito de Didática; 

• Mapear quais os assuntos que os pedagogos em formação esperam 

estudar na disciplina; 

• Identificar as lembranças dos professores em atuação sobre a 

disciplina, seus temas e autores abordados; 

• Conhecer a perspectiva de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental acerca dos embates enfrentados no processo de ensino; 

• Saber quais as temáticas que os professores que já concluíram a 

disciplina defendem como importantes para o trabalho docente. 
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Com efeito, ao analisar as visões de pedagogos em formação e em atuação, 

numa perspectiva contextualizada e atualizada das questões que emergem da 

escola pública, este trabalho visa contribuir para o fortalecimento da Didática não 

apenas como disciplina, mas também como campo investigativo. 

 As reflexões delineadas nesta introdução, onde exprimo as justificativas e 

os objetivos deste estudo, terão continuidade em mais seis segmentos. Na seção 

intitulada “Trajetória metodológica”, estão traçados os fundamentos metodológicos 

desta tese e os procedimentos adotados para a coleta e análise de dados durante 

cada etapa. Além disso, apresento nesse capítulo o perfil dos dois grupos de 

sujeitos investigados. 

 O terceiro módulo, denominado “Didática: conceito e evolução”, expressa 

a visão de Didática adotada neste estudo, bem como traz a fundamentação teórica 

acerca dessa área do conhecimento, pautada em estudiosos como Candau (2001), 

Libâneo (1992, 2012a, 2012b), Pimenta e Anastasiou (2002), Veiga (1992, 2007, 

2010), entre outros. Nele exponho, o surgimento, a evolução geral e a trajetória 

histórica no Brasil dessa área, e encerro apontando algumas tendências da Didática 

atual. 

 O quarto capítulo, intitulado “Os temas da Didática”, expõe uma revisão 

bibliográfica dos chamados temas clássicos, mas também dos novos assuntos 

dessa área do conhecimento. Inspirada na exposição de Candau (2001), que 

traçou em suas considerações uma agenda de trabalho para a Didática, abordo 

nessa seção os temas: relação professor-aluno, estratégias de ensino, 

planejamento, avaliação, tecnologias e interdisciplinaridade, defendendo a 

importância da abordagem didática em todos esses assuntos durante a formação 

de professores.  

 Em seguida, o quinto capítulo, chamado “A Didática na visão dos 

pedagogos em formação”, expõe a perspectiva dos alunos em formação no curso 

de Pedagogia, matriculados na disciplina Didática, acerca dessa área do 

conhecimento logo no início do semestre, antes de entrarem em contato com a 

relação entre teoria e prática que a fundamenta. Exponho nesse módulo a visão 

dos discentes sobre o conceito de boa aula e as qualidades que consideram 

importantes para o bom desempenho da atividade docente, bem como suas 

expectativas de aprendizagem e temas que esperam abordar durante a realização 

desse componente curricular.  
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 A sexta seção, intitulada “A Didática na visão dos professores em 

atuação”, traz as lembranças dos docentes atuantes em escolas públicas do 

Município de Fortaleza, sobre a disciplina realizada durante sua formação inicial, e 

mostra que a formação didática ofertada é variada, o que interfere diretamente na 

interpretação desses profissionais a respeito da Didática. Além disso, apresento as 

percepções dos professores sobre os problemas enfrentados no exercício da 

docência e suas considerações acerca de como a disciplina pode colaborar, 

efetivamente, com a formação de educadores a partir da análise dos temas 

defendidos pelos teóricos e da sugestão de outras temáticas propostas por esses 

profissionais. 

 Após realizar as discussões teóricas e mostrar os dados analisados 

nesta investigação, encerro com o capítulo “Considerações finais”, no qual retomo 

os objetivos traçados para apontar as conclusões deste estudo, pautada na análise 

dos depoimentos de pedagogos em formação e em atuação como docentes, 

expondo as distinções e semelhanças de suas percepções sobre a disciplina. No 

final, sinalizo com algumas recomendações para o fortalecimento da Didática como 

disciplina e campo investigativo. 

 Por fim, observo que a relevância social e a contribuição acadêmica 

desta tese estão na aproximação entre a formação do pedagogo e as questões 

emergentes do chão da escola, fazendo uma análise crítica da disciplina Didática, 

objetivando fortalecê-la e aprimorá-la.  
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2 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

“[...] o pressuposto que norteou o 

empreendimento reconhece que a 

integração ensino e pesquisa na prática 

docente favorece a compreensão dos 

significados dos saberes objetos do 

ensino, contribuindo para a necessária 

transformação pedagógica das matérias 

de ensino por parte do mediador, bem 

como para a formação de sujeitos cuja 

aprendizagem repousa na construção dos 

conhecimentos e saberes objetos do 

ensino.” (Farias, Therrien e Nóbrega-

Therrien, 2012, p. 182) 

 

 Após traçar o surgimento deste estudo a partir de minhas inquietações 

como docente, justificar sua relevância e delinear seus objetivos, explicitar a 

trajetória metodológica desta tese é essencial para sua compreensão.  

 Essa etapa, “[...] mais que uma descrição formal dos métodos e técnicas 

a serem utilizados, indica as conexões e a leitura operacional que o pesquisador fez 

do quadro teórico e de seus objetivos de estudo” (MINAYO, 2012, p. 46). Com efeito, 

a escolha do referencial metodológico revela a leitura de mundo do pesquisador. 

 Assim, encontrei na epistemologia da prática, o referencial metodológico 

para esta investigação. Fundamentada em Carvalho e Therrien (2009, p. 130), a 

compreendo “[...]delineada como um campo teórico-metodológico de referência para 

estudos sobre os processos de formação docente e, ao mesmo tempo, como 

perpassada pelos saberes ou conhecimentos presentes na prática educativa”, com 

base no entendimento de que: 

 
[...] a epistemologia implica existência de uma justificativa quando nos 
posicionamos frente a um objeto com a intenção de compreendê-lo. A 
epistemologia pode ser entendida como a racionalidade construída nas 
interações com os fatos e a forma como o sujeito, pelo uso de diferentes 
formas de raciocínio (dedução, indução, analogias, abdução), orienta suas 
ações. (CARVALHO E THERRIEN, 2009, p. 130). 
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 Parto dessa perspectiva compreendendo a epistemologia da prática como 

“o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (TARDIF, 

2007, p. 255 – grifos do autor) fundamentam esta investigação, compreendendo que 

sua finalidade é 

 
[...] revelar esses saberes, compreender como são integrados 
concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os incorporam, 
produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos 
recursos inerentes às suas atividades de trabalho. (TARDIF, 2007, p. 256). 

  

  Ao buscar investigar as contribuições da Didática como campo teórico-

prático com base nas percepções dos pedagogos em formação e em atuação, me 

posiciono frente ao objeto, na intenção de compreendê-lo. Dessa maneira, perpasso 

pelos saberes prévios acerca da temática, expostos pelos professores durante a 

formação, bem como pelos saberes didáticos que estão presentes na prática 

educativa dos professores em atuação, entendendo que: 

 

[...] uma epistemologia da prática tem a finalidade profícua de revelar estes 
saberes, conhecer sua natureza, compreender como estão integrados 
concretamente nas tarefas dos profissionais e como são incorporados nas 
atividades do trabalho, assim como papel que desempenham no processo 
de trabalho e identidade profissional”. (CARVALHO E THERRIEN, 2009, p. 
131). 

 

 Destarte, ao buscar entender essas concepções dos pedagogos em 

formação e em atuação, na intenção de fortalecimento da Didática não apenas como 

disciplina, mas também como campo investigativo, compreendo que a categoria 

“práxis” é central neste estudo. Dessa forma, recorro a Frigotto (1997, p. 81), quando 

diz: “A práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas dimensões 

distintas, diversas no processo de conhecimento: teoria e ação. A reflexão teórica 

sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da 

ação para transformar”. 

 A relação teoria e prática movida pela práxis é indispensável para a 

efetivação da prática pedagógica, mas, para que isso ocorra, é necessário que 

haja uma educação das consciências e planejamento dos que vão realizá-la.  
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 Compreendo que teoria e prática devem ser inseparáveis, pois a prática 

sem a teoria fica descontextualizada e perde sua força, assim como a teoria deve 

refletir sobre as questões geradas pela prática para ter sentido. Entretanto, saliento 

que, ao contrário do que alguns pensam, práxis não é sinônimo de prática, pois “[...] 

tôda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” (VÁZQUEZ, 1977, p. 185). 

 
[...] a práxis se nos apresenta como atividade material, transformadora e 
ajustada a objetivos. Fora dela, fica atividade teórica que não se materializa, 
na medida em que é atividade espiritual pura. Mas, por outro lado, não há 
práxis como atividade puramente material, isto é, sem a produção de 
finalidades e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. 
(VÁZQUEZ, 1977, p. 208). 

 
 Assim, fundamentada na epistemologia da prática e tendo a práxis como 

uma categoria central, adoto a abordagem qualitativa como a mais adequada para o 

estudo proposto, visto que, nessa perspectiva, é possível obter mais dados 

descritivos e enfatizar bem mais o processo do que o produto, retratando a realidade 

investigada. 

 A procura bibliográfica que fundamentou conceitualmente esta 

investigação está situada nos estudos de importantes teóricos, referências no estudo 

da Pedagogia e da Didática, como Candau (2001, 2004, 2007), Franco e Pimenta 

(2012), Libâneo (1992, 1993, 2003, 2011, 2012a, 2012b), Pimenta (2008, 2011), 

Veiga (1992, 2006, 2007, 2012), entre outros. 

 Contudo, analisando que a percepção de que “[...] primeiro  temos de 

aprender a teoria, as categorias, o referencial teórico, depois  passamos a investigar 

a realidade” (FRIGOTTO, 1997, p. 78, grifos do autor) constitui um erro, pois “[...] 

para que o processo de conhecimento seja dialético, a teoria, que fornece as 

categorias de análise, necessita, no processo de investigação, ser revisitada, e as 

categorias reconstituídas” (FRIGOTTO, 1997, p. 81), após a primeira etapa de coleta 

e análise dos primeiros dados, foi dada continuidade à revisão de literatura. 

 Como este estudo buscou compreender a percepção dos pedagogos em 

formação e em atuação sobre a Didática e suas contribuições para o ensino, a 

coleta de dados foi realizada em duas etapas, com instrumentos distintos e em 

locais diferentes. Para colher as informações acerca dos estudantes, utilizei como 

instrumento o questionário; o local escolhido para coletar essas informações foi a 

universidade em que trabalho como professora, na qual, entre outras disciplinas, 

atuo com a Didática. Já para reunir as informações sobre os professores em 
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atuação, elegi a entrevista como adequada; essa etapa foi realizada em algumas 

escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 O contato com os alunos em formação no curso de Pedagogia foi 

tranquilo, haja vista que eu era a professora da disciplina investigada. Destarte, 

solicitei que os educandos respondessem, no primeiro dia de aula, a um 

questionário1 com perguntas referentes à escolha pela docência e ao entendimento 

sobre a Didática. O questionário apresentava sete questões, o qual foi respondido 

por 24 discentes.  

 Importa mencionar que, quando pedi para os alunos responderem às 

questões propostas nesse questionário, não tinha a intenção de utilizar esses dados 

coletados neste trabalho. O objetivo era conhecer o perfil da turma, os 

conhecimentos prévios e as expectativas dos discentes sobre a disciplina 

trabalhada. A decisão de utilizar esse material como dados para esta tese foi tomada 

posteriormente, com o desenrolar deste estudo e após conversa com minha 

orientadora. 

 Após decidir utilizar os dados obtidos no questionário nesta pesquisa, 

informei minha decisão e esclareci o fato aos estudantes, solicitando àqueles que 

autorizassem o aproveitamento dessas informações na pesquisa o preenchimento 

de um termo de consentimento2, além de lhes pedir que escolhessem um nome 

fictício. Nesse momento, tentei deixar os discentes à vontade para autorizar ou não 

a utilização desses dados, apesar de compreender que o fato de esse pedido ser 

realizado pela professora da disciplina influencia na decisão dos educandos. De 

qualquer maneira, reforcei que a intenção era melhorar a disciplina, além de 

reiterar o fato de que a identidade de todos os participantes seria preservada. 

 A disciplina Didática, no curso de Pedagogia da UFC, é obrigatória, a 

qual, no momento em que a coleta foi realizada, possuía 6 créditos. Posteriormente, 

após reajuste curricular, a disciplina passou a ter uma carga horária de 128 horas – 

8 créditos – e uma nova ementa. Esse reajuste, contudo, só entrou em prática no 

semestre seguinte, em 2015.2.  

 Esse componente curricular tem carga horária de 96 horas e é 

representado pela seguinte ementa: “Educação e Didática na Realidade 

Contemporânea: O Professor, O estudante e O Conhecimento; A Natureza do 

                                                 
1  Ver questionário nos Apêndices. 
2  Ver termo no Apêndice B. 
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Trabalho Docente; Concepções de Ensino; A Sala de Aula e Seus Eventos; 

Planejamento e Gestão do Processo de Ensino-Aprendizagem”, contemplando, em 

seu plano de curso, os seguintes objetivos: 

 
Reconhecer o papel da Didática na formação e no desenvolvimento do 
trabalho docente. Identificar e superar a visão reducionista e instrumental da 
Didática, situando-a de forma crítica e multidimensional. Refletir criticamente 
sobre a relação entre ensino e a realidade social. Construir uma visão crítica 
e ampla do trabalho dos professores do ponto de vista das finalidades, 
objetivos e produto deste trabalho. Analisar as características e 
peculiaridades do trabalho docente, inserindo-o no contexto atual. Analisar 
as diferentes concepções de ensino. Compreender as dimensões teóricas e 
práticas de uma abordagem do ensino que busca superar a reprodução de 
conhecimentos. Compreender o planejamento como um processo constante 
de reflexão e aperfeiçoamento da prática. Repensar o planejamento do 
ensino e seus elementos diante das emergências do ensino na realidade 
atual. Analisar a importância, os limites e as possibilidades da prática do 
planejamento do ensino. Ressignificar o papel da avaliação como 
instrumento de acompanhamento do processo de ensino e de 
aprendizagem. Compreender e aplicar os princípios que fundamentam a 
elaboração e execução de planos/projetos de ensino. 

 
 Após essa primeira fase de coleta de dados com os alunos, realizei o 

segundo momento de recolhimento de informações, no qual estabeleci contato com 

alguns professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, atuantes em escolas 

públicas, para a realização de uma entrevista.  

 Considero que nesta etapa a escolha das perguntas é fundamental para o 

bom andamento do estudo, assim como a capacidade do pesquisador de ouvir os 

sujeitos entrevistados sem “pré-conceitos”, para que possa extrair dos depoimentos 

aspectos relevantes para a compreensão do tema pesquisado.  

 Em seu estudo, Moraes (2006, p. 655) faz uma ressalva para os 

pesquisadores em educação, destacando que “[...] precisamos estar atentos para 

não cair na tentação de ditar normas, criticar e propor soluções unilaterais à 

escola, sem estar em contato direto com seu mundo”. Para não cairmos nessa 

“tentação”, o “desarmamento” de preconceitos e de conclusões antecipadas do 

pesquisador, ao realizar a entrevista, é indispensável. Observar e escutar o que os 

sujeitos têm a dizer, sem preconceitos, são passos indispensáveis para a 

seriedade da pesquisa. Conhecer a realidade do campo investigado é também um 

fator relevante e que contribui para o bom aproveitamento do estudo. 

 Diante da opção de realizar entrevista com os docentes em atuação nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas do Município de 

Fortaleza, tive inicialmente dificuldades para encontrar profissionais disponíveis 



 
 

27

para colaborar com este estudo, pois muitos diziam estar ocupados. Visitei 

primeiramente duas escolas, mas não obtive sucesso. Somente na terceira 

unidade visitada consegui uma docente disponível para colaborar. A outra 

instituição escolhida foi uma dentre as quais realizei a disciplina de Estágio com 

alguns alunos de outro semestre letivo. Após realizar a entrevista com um 

profissional da escola, solicitava-lhe que indicasse um colega; dessa maneira, fiz 

nove entrevistas. Assim, as escolas nas quais realizei a pesquisa estão 

organizadas no quadro abaixo.  

 
Quadro 1 – Escolas onde ocorreram as entrevistas 

Localização Distrito educacional  Número de professores entrevistados  

Lagoa Redonda VI 2 

Sapiranga II 4 

Sapiranga II 3 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
 

 Todas as entrevistas efetuadas no decorrer deste estudo foram 

semiestruturadas. A escolha da entrevista semiestruturada decorreu do fato de 

entender que esse tipo de investigação 

 
[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVIÑOS, 
1987, p. 146). 
 

 Para melhor aproveitamento do tempo disposto pelos professores durante 

a conversa, adotei como instrumento um tópico-guia, levando em consideração o 

fato de que 

 
O tópico-guia é parte vital do processo de pesquisa e necessita atenção 
detalhada. Por detrás de uma conversação aparentemente natural e quase 
casual encontrada na entrevista bem-sucedida, está um entrevistador muito 
bem preparado. Se forem feitas perguntas inadequadas, então não apenas 
foi desperdiçado o tempo do entrevistado, mas também o do entrevistador. 
(GASKELL; BAUER, 2002, p. 66). 
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 Em todas as entrevistas, foram solicitadas a permissão para proceder à 

gravação e a assinatura de um termo de consentimento3, no qual explicitei os 

objetivos do trabalho e garanti a preservação de suas identidades. Todos os 

investigados escolheram nomes fictícios. Apresentarei o perfil desses indivíduos no 

tópico a seguir. 

 

2.1 Perfil dos sujeitos  

 

 Como mencionado anteriormente, esta tese teve como sujeitos 24 

pedagogos em formação, alunos da disciplina Didática em início de semestre, e 9 

professores em atuação como docentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 Assim, para melhor compreensão deste estudo, é fundamental conhecer 

o perfil dos sujeitos que colaboraram com esta investigação. Dessa maneira, tratarei 

do perfil de cada grupo separadamente.  

 

2.2 Os pedagogos em formação 

 

 Os alunos participantes da pesquisa são jovens com idades entre 19 e 39 

anos. A maior parte na faixa dos 19 e 21 anos, como é possível verificar no gráfico 

adiante (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Idade de alunos 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 A turma é composta por uma maioria de pessoas do gênero feminino: 

entre 24 respondentes, 20 são do gênero feminino e 4 do masculino. Sobre o local 

                                                 
3  Ver termo no Apêndice C. 
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de conclusão da Educação Básica, 13 alunos concluíram em escola pública, 10 em 

escola particular e um no Colégio Militar. Ingressaram na universidade no ano de 

2013, dos quais mais da metade (18 sujeitos) concluiu o Ensino Médio entre os anos 

de 2010 e 2012. Os outros respondentes terminaram a Educação Básica em épocas 

diferentes, num período que varia entre os anos de 1998 e 2009. Ou seja, a maior 

parte consiste de jovens que ingressaram na universidade nos anos seguintes à 

conclusão da Educação Básica, como se pode observar no gráfico a seguir.  

 
  Gráfico 2 – Ano de conclusão do Ensino Médio 

 
  Fonte: Elaboração própria (2015). 

 
 A motivação para a escolha pelo curso de licenciatura foi o tema da 

primeira questão do questionário, cujas respostas apresentadas foram diversas. Um 

dado interessante e bastante revelador é que 11 estudantes, boa parte dos 

respondentes, afirmaram não querer o curso de Pedagogia inicialmente, revelando 

ter optado pelo curso por conta da nota de corte no Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu)4 e citando os cursos de Jornalismo, Psicologia e História como primeira 

opção. 

 O segundo intento exposto como fator para a escolha pelo curso foi a 

vontade de ser professor, interagir e/ou ajudar pessoas e mudar a realidade. Esse 

desejo, no entanto, foi manifestado somente por três alunos. A mesma quantidade, 

três discentes, apontou como razão a vontade de saber ensinar. 

 A influência de amigos ou familiares professores também foi uma 

justificativa citada por três respondentes. Outra razão, apontada por dois educandos, 

                                                 
4  Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de 

Ensino Superior oferecem vagas para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). 
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foi o fato de gostar de crianças. Uma aluna contou ter ingressado antes em um outro 

curso, mas que, ao conhecer o campo de trabalho, não se identificou e voltou a 

buscar o curso de Pedagogia: “Eu tinha duas opções: Enfermagem e Pedagogia. 

Passei para Enfermagem, mas, no mesmo período, comecei a trabalhar em um 

hospital e acabei por decidir que não queria isso para a minha vida. Então, no 

semestre seguinte, já tentei Pedagogia e passei” (LETÍCIA). 

 Uma aluna respondente atribuiu ao “destino” seu ingresso na Pedagogia, 

explicando que: 

 
Quando prestei vestibular, a princípio, não tinha a intenção de fazer um 
curso de licenciatura, pois sempre achei que não teria o dom de ser 
professora, enfim, mas o destino me trouxe ao curso de Pedagogia. Posso 
afirmar que, com o decorrer dos semestres, venho me apaixonando pelo 
curso e pretendo concluí-lo. (CECÍLIA). 

 
 Com base em minha compreensão acerca da Didática e na interpretação 

da ementa do curso, analiso que essa disciplina, tendo como objeto de estudo o 

processo de ensino visando a aprendizagem, necessita propor aos discentes 

reflexões acerca da identidade e do trabalho docente. Dessa maneira, a segunda 

pergunta do questionário indagava ao aluno se, ao escolher o curso, já pensava em 

ser professor e se a intenção permanecia a mesma após os semestres cursados. 

Como resposta para essa questão, 13 discentes afirmaram que sim, asseverando ter 

feito a escolha pelo curso já com a intenção de ser docente. Destes, 12 

asseguraram continuar com a mesma intenção; apenas um respondente disse estar 

em dúvida sobre seguir ou não nessa profissão. 

 Dos 11 alunos que ingressaram no curso de Pedagogia sem a intenção 

de se tornar professor, 8 afirmam ter mudado de opinião, informando que já se 

interessam pela docência. Entre eles, um dos sujeitos assegura querer ingressar na 

docência apenas por um período, para conhecer o chão da escola no papel de 

professor, e depois seguir na área da educação exercendo a atividade de gestor.  

 Das duas respondentes que asseguraram não ter vontade de seguir na 

carreira de professora ao ingressarem no curso e que, após os semestres cursados, 

permanecem com a mesma opinião, uma justificou sua resposta afirmando que deseja 

prestar concurso público como pedagoga para carreira militar, e a outra, apesar de já 

atuar na área como estagiária, explicou que pretende seguir na área da educação como 

psicopedagoga. Outro sujeito que inicialmente não pretendia ser professor hoje afirma 

estar em dúvida se quer ou não seguir nessa profissão. 
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 Mais um dado interessante entre o perfil dos sujeitos é que a maioria 

dos alunos que respondeu ao questionário, 18 estudantes, nunca teve 

experiência como docente. Propus esse questionamento para compreender se os 

discentes tinham alguma experiência com a atividade do ensino, um dos objetos 

de estudo da Didática e preocupação central deste estudo. 

 
Gráfico 3 – Experiência com a docência 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

  

 Cinco alunos trabalham atualmente na área da docência em estágios, 

todos em escolas da rede privada de ensino. Estavam iniciando essa atividade 

quatro alunos, que afirmaram ter cerca de dois meses de experiência. Destes, três 

discentes realizam o estágio com turmas da Educação Infantil, um deles trabalha 

com aulas de Língua Estrangeira com estudantes dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Apenas uma aluna revelou ter mais de um ano de experiência na área 

da docência, como estagiária em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Apenas um sujeito realizou o estágio em escola pública, com turmas das séries 

iniciais do Ensino Fundamental, não estando mais exercendo essa atividade no 

momento em que respondeu ao questionário. 

 Esses dados indicam uma importante informação acerca do perfil desse 

grupo de sujeitos: nota-se que, embora essa não seja a intenção inicial de todos os 

alunos pesquisados, a maioria deles, 20 discentes no total, exprimiu interesse pela 

docência no momento em que iniciava o curso da disciplina, mesmo apesar de 

grande parte desses educandos nunca ter tido experiência com essa atividade. 
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2.3 Os professores em atuação 

 

 O grupo de professores investigados é composto por oito mulheres e um 

homem, com idades entre 26 e 50 anos. Para melhor compreensão, listei adiante os 

entrevistados, suas respectivas idades e local de conclusão da Educação Básica 

(Quadro 2). Organizei a lista em ordem alfabética, de acordo com os nomes fictícios 

escolhidos pelos próprios docentes. 

 

 

 
Quadro 2 – Idade e local de conclusão da Educação Básica 

Nome fictício Idade Ensino Fundamental  Ensino Médio 
Amanda 26 Escola particular Escola pública 

Bia 47 Escola particular Escola particular 

Cida 37 Escola pública Escola pública 

Elli 42 Escola particular Escola particular 

Helena 33 Escola particular Escola particular 

Juliana 34 Escola pública Escola pública 

Lorena 35 Escola particular Escola particular 

Mari 45 Escola pública Escola particular 

Tico 50 Escola pública Escola pública 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

  

 Como é observável, a maioria dos professores tem por volta de 30 e 40 

poucos anos de idade. Quatro docentes realizaram toda a sua Educação Básica em 

escolas da rede particular e três em escolas da rede pública de ensino. Dois 

professores estudaram durante a Educação Básica tanto em escolas públicas como 

em particulares.  

 Sobre a formação no Ensino Superior, todos os professores 

entrevistados são graduados em Pedagogia e têm menos de 15 anos de 

formados. A maioria, cinco docentes, formou-se em cursos de licenciatura curta 

de faculdades particulares. Quatro professoras realizaram sua formação inicial 

em universidades públicas. Apenas dois dos nove docentes não realizaram 

nenhum curso de pós-graduação. Entre os que fizeram, três realizaram mais de 

um curso de especialização. O curso mais citado pelos docentes foi o de 

Psicopedagogia, escolhido por quatro educadoras. Uma professora é mestre em 

Educação. 
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 A seguir, listo os professores com suas respectivas formações (graduação 

e pós-graduação) e o tempo de experiência como docentes (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Formação e experiência como docente 
Nome 
fictício Formação inicial Pós-Graduação Tempo de experiência 

como docente 
Amanda Pedagogia – 2011 Psicopedagogia 8 anos 

Bia Pedagogia – 2001 Psicopedagogia – 2011 16 anos 

Cida Pedagogia – 2002 
Psicopedagogia – 2004 

Psicodrama – 2007 18 anos 

Elli Pedagogia – 2004 
Psicomotricidade Relacional – 

2013 
7 anos 

Helena 
Pedagogia – 2004 

Filosofia – Em 
andamento 

Coordenação Pedagógica 
Gestão Escolar 

Mestrado em Educação – 2015 
10 anos 

Juliana Pedagogia – 2007 –– 10 anos 

Lorena Pedagogia – 2002 
Psicopedagogia Clínica e 

Institucional – Em andamento 
8 anos 

Mari Pedagogia – 2000 
Saúde do trabalhador – 2005 

Gestão Escolar – 2009 
EJA – 2014 

8 anos 

Tico Pedagogia – 2002 –– 30 anos 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2015). 

 
 Quanto ao tempo de atuação na docência, os sujeitos investigados têm, 

no mínimo, 7 anos de experiência e, no máximo, 30 anos de profissão. É 

interessante observar que, pouco mais da metade, cinco professores, tem mais 

tempo de trabalho como docente que de formados, ou seja, iniciaram a atividade 

profissional antes de concluir a formação específica. 

 Também questionei os docentes sobre seus vínculos e sobre a atuação 

na escola em que trabalham, local onde todas as entrevistas foram realizadas. 

Esses dados estão elencados no quadro que segue (Quadro 4). 

 
Quadro 4 – Vínculo e atuação na instituição de ensino 

Nome 
fictício 

Vínculo com 
a instituição 

Tempo na 
instituição 

Séries/turmas 
em que atua Disciplinas Turnos 

Amanda 
Seleção 

(Temporária) 5 meses 
1º, 3º e 5º anos 

/ PCA História e Geografia 
Manhã e 

tarde 

Bia Concursada 5 anos 2º ano Polivalente Manhã e 
tarde 

Cida Concursada 14 anos 3º ano Polivalente 
Manhã e 

tarde 

Elli Concursada 5 anos 4º ano 
Ciências, 

Matemática e 
Português 

Manhã e 
tarde 

Helena Concursada 2 anos 1º ano Polivalente 
Manhã e 

tarde 
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Juliana Contratada 
1 ano e 4 

meses 
2º e 5º anos 

Ciências, 
Matemática e 

Português 

Manhã e 
tarde 

Lorena Concursada 4 anos 5º ano Polivalente Manhã e 
tarde 

Mari Concursada 5 anos 4º ano 
Artes, Ciências, 

Matemática, 
Português e Religião 

Manhã e 
tarde 

Tico Concursado 1 ano e meio 4º ano / PCA Polivalente 
Manhã e 

tarde 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 A maioria dos entrevistados, sete professores, é concursada efetiva. 

Amanda fez seleção e possui vínculo temporário e Juliana é contratada. Todos os 

docentes trabalham em dois turnos, manhã e tarde, e na mesma escola. Atuam do 

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; dois deles trabalham também com turmas de 

Programa de Consolidação da Alfabetização (PCA)5. 

 

2.4 Organização e análise das informações 

 

 Devido ao fato de ter selecionado dois grupos de sujeitos e distintos 

instrumentos de coleta de informações, a análise dos dados foi realizada em duas 

etapas. 

 A análise dos questionários foi a primeira a ser realizada e feita da 

seguinte maneira. Iniciei fazendo a leitura de todos os questionários integralmente e, 

em seguida, dividi as categorias, que emergiram das próprias questões propostas, 

para a realização da análise de cada item. 

 Quanto às informações obtidas em entrevista, após a transcrição de todos 

os depoimentos, realizada por uma profissional, efetuei a leitura de cada entrevista, 

acompanhada do áudio, a fim de observar possíveis diferenças entre o dito e o 

escrito. Após essa leitura inicial, dividi os depoimentos em categorias e realizei uma 

leitura analítica, na qual busquei interpretar os dados coletados. 

 Em todos os momentos da análise, busquei interpretar apenas o que foi 

verbalizado pelos investigados, seja através da escrita ou da fala, na intenção de 

                                                 
5  Consolidado em abril de 2014 pela Portaria nº 103/2014, da Secretaria Municipal de Educação 

(SME), que, em seu artigo 1º, resolve “[...] criar, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de 
Fortaleza, os Programas de Consolidação da Alfabetização I e II, em parceria com o Ministério da 
Educação, com medidas corretivas para os alunos não alfabetizados até o 2º ano do Ensino 
Fundamental. O Programa de Consolidação da Alfabetização I (PCA I) tem como público-alvo os 
alunos da Rede Municipal de Ensino não alfabetizados. O Programa de Consolidação da 
Alfabetização II (PCA II) tem como público-alvo os alunos da Rede Municipal de Ensino com 
alfabetização incompleta”. 
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responder às questões postas neste estudo, com vistas a conceder uma 

contribuição acadêmica, fornecendo uma análise sobre a Didática e suas 

contribuições para a formação de professores. 
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3 DIDÁTICA: CONCEITO E EVOLUÇÃO 

 

“A Didática enquanto disciplina nos cursos 

de formação de professores se coloca 

como possibilidade de contribuir para que 

o ensino, núcleo central do trabalho 

docente, resulte nas aprendizagens 

necessárias à formação dos sujeitos, em 

relação, equipados para se inserirem 

criticamente na sociedade, com vistas a 

transformar as condições que geram a 

des-humanização.”  

(Pimenta, 2015, p. 84-85) 
 

A Didática, objeto de estudo deste trabalho, é uma disciplina de 

relevância na formação dos futuros professores e um importante campo investigativo 

da área da Educação. Alunos e até mesmo professores, contudo, têm dificuldade em 

defini-la. Por esse motivo, considero que uma abordagem sobre a definição de 

Didática, seu objeto de estudo e sua trajetória, é fundamental para compreensão 

deste ensaio.  

Neste módulo, discorro sobre a Didática e suas variadas definições, 

encontradas na literatura. Também caminharei brevemente por seu surgimento, 

evolução e sua trajetória histórica nos cursos de formação de professores no Brasil, 

para que possam compreendê-la de forma crítica e historicamente situada. 

 

3.1 Mas, afinal, o que é Didática? 

 

 Esse é, muitas vezes, o primeiro questionamento dos alunos ao se 

matricularem na disciplina. Apesar de já utilizarem a palavra Didática como sinônimo 

de técnica – ao assegurarem que o professor fulano tem ou não tem didática – os 

alunos, em muitos casos, afirmam não saber defini-la e, ao realizarem a matrícula na 

disciplina, indagam aos seus professores acerca desse significado, buscando 

esclarecê-los.  
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 Sobre a visão dos alunos acerca da Didática, pesquisas (FARIAS et al., 

2008; MOURA, 2012) revelam que, quando incentivados a defini-la, os discentes 

que se arriscam costumam conceituá-la de maneira reducionista e instrumental, 

acreditando que a Didática se refere apenas ao aprendizado de técnicas de ensino e 

que durante a disciplina aprenderão o passo a passo de como ensinar e a receita de 

como ser um bom professor, querido e respeitado por seus alunos. 

 Constatada a dificuldade em conceituá-la, esforçar-me-ei a fim de contribuir 

para a compreensão dessa temática, sob a inspiração das leituras de importantes 

autores considerados referências na área, tais como Candau, Libâneo, Veiga, 

Pimenta e Anastasiou, entre outros. Na literatura pesquisada, há entre os estudiosos 

uma variedade de definições acerca dessa temática. Assim, não existe conceito 

singular que defina com unanimidade o que é Didática. 

 Quando não se sabe definir algo, é costume para muitos consultar o 

dicionário. Considero essa prática interessante, pois, no dicionário, é possível 

encontrar definições, que, muitas vezes, são tomadas como consenso por muitos e 

que, principalmente, possibilitam compreender diversas questões. Nos dias de hoje, 

essa prática é cada vez mais substituída pela busca na internet. Ao realizar essa 

procura, uma variedade de respostas e artigos relacionados ao tema são 

encontrados, grande parte definindo-a como uma área da Pedagogia que se ocupa 

de métodos e técnicas de ensino, o que representa uma visão instrumental e 

reducionista da Didática atual.  

 Já no dicionário Aurélio, está a definição de que Didática é “a técnica de 

dirigir e orientar a aprendizagem”. Com base nesta, surgem algumas indagações. 

Será que a Didática se refere apenas e simplesmente a técnicas? Se a Didática 

orienta a aprendizagem, quem orienta o ensino? Em que se fundamenta a 

orientação conferida aos dois processos, ensino e aprendizagem? Esses 

questionamentos são fundamentais para a compreensão do real significado da 

Didática. 

 A palavra Didática vem do grego didaktiké, que significa a arte de ensinar. 

A consagração do termo vem com João Amós Comênio, considerado o pai da 

Didática, em seu livro Didática Magna, no qual a definiu como “a arte de ensinar tudo 

a todos” (LIBÂNEO, 1992, p. 58).  

Em uma das principais obras sobre Didática, José Carlos Libâneo (1992, p. 25-

26), referência nos estudos sobre a temática, a define como 
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[...] principal ramo de estudos da Pedagogia. Ela investiga os fundamentos, 
condições e modos de realização da instrução e do ensino. 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.  

 
 A Didática é, portanto, uma área da Pedagogia, que é a Ciência da 

Educação. Como nos lembra Libâneo (2012a, p. 39), “Pedagogia e Didática formam 

uma unidade, se correspondem, mas não são idênticas, pois, se é fato que todo 

trabalho didático é trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho 

didático, já que há uma variedade de práticas educativas além da escola”. 

 Pimenta e Anastasiou (2002, p. 66-67) também concebem a Didática 

como uma das áreas da Pedagogia, que  

 
[...] investiga os fundamentos, as condições e os modos de realizar a 
educação mediante o ensino. Sendo este uma ação historicamente situada, 
a Didática vai constituindo-se como teoria do ensino. Não para criar regras e 
métodos válidos para qualquer tempo e lugar, mas para ampliar nossa 
compreensão das demandas que a atividades de ensinar produz, com base 
nos saberes acumulados sobre essa questão.  

 
 Na definição de Pimenta e Anastasiou, é observada a valorização da 

Didática como teoria do ensino, a tentativa de negar seu caráter instrumental que 

aplica “regras e métodos válidos para qualquer tempo e lugar” e a constatação de que 

há de se contextualizar criticamente a visão acerca desse processo, levando em conta 

suas características e especificidades. 

 Farias et al. (2008, p. 22) também destacam a urgência de que se 

contraponha à visão reducionista da Didática que a percebe apenas em seu aspecto 

instrumental e técnico, tornando-a acrítica. As autoras defendem uma abordagem de 

 
[...] afirmação da Didática Crítica, posto que entendemos o fazer didático 
como ‘atitude teórica e prática’ (PIMENTA, 2000, p. 57), como processo, 
movimento e trajetória. Uma construção individual e coletiva que se dá nos 
cursos formativos, mas também no ‘chão da escola’, contracenando com 
alunos e professores nas condições históricas em que estão mergulhados. 

 
 Com suporte na visão dos autores a pouco citados, nessa investigação, 

defino Didática como um campo de estudos e disciplina pedagógica que estuda os 

processos de ensino e de aprendizagem em suas múltiplas dimensões.  

 Seguindo o raciocínio de Farias et al. (2008, p. 20), defendo uma Didática 

crítica que “[...] articula teoria e prática, escola e sociedade, conteúdo e forma, 
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técnica e política, ensino e pesquisa. Uma Didática que concebe os professores 

como sujeitos que aprendem uma profissão e se fazem profissionais à medida que 

aprendem ensinando”. Desta maneira, a reflexão e a pesquisa sobre o processo de 

ensino tornam-se essenciais para a compreensão de uma escola real, na qual esses 

docentes que estão sendo formados atuarão. 

 Ao analisar o objetivo da Didática, Lima (2011, p. 97) observa que esta 

deve “[...] promover a reflexão sobre a docência, tendo a prática como ponto de 

chegada e de partida, na constante busca do desenvolvimento de um trabalho que 

alie o conhecimento científico e o conhecimento pedagógico, em uma determinada 

área de conhecimento”. Destarte, a reflexão crítica acerca da docência também 

constitui um importante elemento para a reflexão didática. 

 Exposta a visão a Didática concebida neste estudo, passo a refletir sobre o 

objeto de estudo desse campo da Pedagogia. Convém salientar, entretanto, que, além 

do impasse acerca de sua definição, não há, também, um consenso entre os teóricos 

sobre seu objeto de estudo. Realizando uma pesquisa acerca desse assunto, é mais 

fácil encontrar respostas como o processo de ensino-aprendizagem ou o ensino. 

Também existem, entretanto, defesas de que seu objeto é a aula, a prática 

pedagógica, o trabalho docente e o ensino como prática social concreta (VEIGA, 

2007). 

 Sobre o objeto de estudo da Didática, em recente estudo, Libâneo 

(2012a, p. 39) declarou que 

 
A Didática, assim, realiza objetivos e modos de intervenção pedagógicos 
em situações específicas de ensino e aprendizagem. Tem como objeto de 
estudo o processo de ensino-aprendizagem em sua globalidade, isto é, 
suas finalidades sociais e pedagógicas, os princípios, as condições e os 
meios da direção e organização do ensino e da aprendizagem, pelos quais 
se assegura a mediação docente de objetivos, conteúdos, métodos, formas 
de gestão do ensino, tendo em vista a apropriação das experiências 
humanas social e historicamente desenvolvidas.  

 
 Seguindo os passos de Libâneo, neste estudo compreende-se como objeto 

de estudo da Didática o processo de ensino, visando aprendizagem. Com efeito, 

concebo o ensino como uma prática social, intencional, multirreferencial e complexa, 

que precisa ser contextualizada e analisada de forma crítica e reflexiva, para que, 

dessa maneira, ocorra verdadeira aprendizagem.  

 Sobre aprendizagem, sou de acordo novamente com Libâneo (2012a, p. 

55), de que esta “[...] refere-se à apropriação pelo aluno de conhecimento, 
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habilidades e modos de ação”. O autor destaca nesse processo o papel do ensino, 

advertindo para a noção de que, para ocorrer verdadeira aprendizagem, a escola 

deve priorizar a apropriação de conceitos científicos, desenvolvendo as capacidades 

mentais dos alunos por meio dos conhecimentos sistematizados nos conteúdos 

escolares. Dessa forma, o autor destaca que o ato de ensinar também precisa ser 

aprendido, advogando a ideia de que 

 
[...] os modos de realizar a atividade de ensino precisam ser aprendidos, ou 
melhor, apropriados, por quem vai desempenhar essa atividade; na 
formação profissional, a atividade de ensino (o aprender a ensinar) 
converte-se em atividade de aprendizagem, de modo que as diretrizes de 
formação profissional precisam orientar sobre os modos pelos quais deve 
ser conduzida a atividade de aprendizagem. (LIBÂNEO, 2012a, p. 55). 

 
 Se o ato de ensinar deve ser aprendido e ensinado, e o ensino, 

juntamente com a aprendizagem, constituem o objeto de estudo da Didática, 

destaco, mais uma vez, a importância dessa disciplina para a formação docente 

como locus de aprendizagem e reflexão sobre não apenas como ensinar, mas 

também por que, para que e para quem ensinar, considerando que, para ser 

professor, dominar o conteúdo é essencial, mas não é o bastante.  

 
Ser professor exige saberes, conhecimentos, competências e habilidades 
que permitam a superação de um processo de ensino e aprendizagem 
reduzido à exposição assimilação de conteúdos, resultando numa prática 
pedagógica repetitiva, desmotivante e descontextualizada. Ser professor 
pressupõe compromisso com a aprendizagem do aluno, envolvendo não 
apenas o domínio do conteúdo específico, mas também as dimensões ética, 
afetiva, pedagógica, política, psicológica, sociocultural e profissional 
articuladas ao mundo do trabalho. (DIAS, 2010, p. 96). 
 

 Ressalto, entretanto, que essa reflexão não significa a divulgação de um 

livro de receitas. Ao contrário, proponho neste estudo uma Didática que vá além 

desse reducionismo. Admito a importância da discussão, no decorrer da disciplina e 

nas publicações desse campo investigativo, de temas clássicos da Didática como 

estratégias de ensino, planejamento e avaliação. Evidencio, contudo, o fato de que 

essa discussão não significa um receituário, mas sim uma reflexão sobre os distintos 

modos de ensinar e de aprender, para que os discentes dessa disciplina possam 

tirar as próprias conclusões e decidir sobre a forma como conduzirão suas 

atividades quando docentes. Dessa maneira, a Didática poderá  

 
[...] criar condições e preparar o futuro professor e/ou professores em 
serviço, para que eles, no próprio processo de trabalho, passem a criar, a 
produzir novos conhecimentos [...] esse processo de trabalho em que o 
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professor vai caracterizando e problematizando a sua prática pedagógica, 
analisando, refletindo, criando novas possibilidades de práticas, produzindo 
conhecimentos acerca delas, socializando esses conhecimentos, inclusive 
na escrita, é também uma atividade de pesquisa. (MARTINS, 2009, p. 95). 

 
 Além da reflexão e debate de seus temas clássicos, postulo uma Didática 

contemporânea que observe o contexto atual e as mudanças ocorridas na sociedade 

para discutir, nas salas de aula e nos grandes eventos científicos, temas atuais, 

como a utilização das tecnologias e a interdisciplinaridade, também importantes para 

a Educação e o processo de ensino e aprendizagem e que ainda carecem de muito 

debate.  

 Para colaborar com esse perfil de Didática crítica e historicamente 

situada, tornam-se deveras importantes, após a compreensão do seu conceito e do 

seu objeto de estudo, a discussão e a reflexão acerca de seu surgimento e sua 

trajetória histórica nos cursos de formação de professores. Dessa maneira, resulta 

compreender as mudanças ocorridas na educação e na Didática e conhecer suas 

demandas atuais. Efetuarei essa reflexão, com pauta em importantes referenciais 

teóricos sobre Didática, nos tópicos seguintes. 

 

3.2 Surgimento e evolução da Didática 

 

 De acordo com Pimenta e Anastasiou (2002, p. 42), a utilização do termo 

“didática”, “didático” como adjetivo, é conhecida desde a Grécia, “[...] significando uma 

ação de ensinar presente nas relações entre os mais velhos e os jovens, crianças e 

adultos, na família e nos demais espaços sociais e públicos”. Para Libâneo (1992, p. 

57), sua história está relacionada ao aparecimento do ensino como “[...] atividade 

planejada e intencional dedicada à instrução”. 

 A Didática, entretanto, ganha força no século XVII, com a obra Didática 

Magna – Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos, de João Amós Comênio 

(1582-1670), com participação de Ratíquio ou Ratke (1571-1653), ambos da Europa 

Central. Comênio foi o “[...] primeiro educador a formular a idéia de difusão do 

conhecimento a todos e criar princípios e regras do ensino” (LIBÂNEO, 1992, p. 58). 

 De acordo com Comênio, que era pastor protestante, a Educação era 

uma poderosa força de regeneração humana e tinha como objetivo conduzir a 

felicidade eterna com Deus, sendo, portanto, um direito natural de todos. Ele 

revolucionou a Educação ao destacar a necessidade de a Educação considerar as 
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características e a idade dos educandos, acentuando que a Didática deveria estudar 

essas características e os métodos de ensino correspondentes. Além disso, 

assegurou que a aprendizagem não acontecia instantaneamente, advogando a 

urgência da observação das coisas e dos fenômenos e defendendo o método 

intuitivo (LIBÂNEO, 1992). 

 Apesar de sua intenção inovadora de organizar o ensino, Comênio “[...] 

não escapou de algumas crenças usuais na época” (LIBÂNEO, 1992, p. 59), pois 

mantinha no ensino o caráter transmissor e destacava a utilização de método único 

e simultâneo para todos, mesmo destacando a importância de considerar a idade e 

as características dos educandos, o que é bastante contraditório. 

 Pimenta e Anastasiou (2002, p. 42) destacam outras informações 

importantes da Didática defendida por Comênio 

 
Pautados por ideais ético-religiosos, desenvolveram o que acreditavam ser 
um método único para ensinar tudo a todos. Especialmente a ler e escrever, 
começando pela língua materna, numa época em que predominava o latim. E 
ensinar toda a população, de modo que ela tivesse acesso direto às 
Escrituras, sem a intermediação da então poderosa Igreja Católica, que a 
essa altura já havia instalado seu projeto educacional para a educação de 
jovens por intermédio, especialmente da Companhia de Jesus, com a obra 
Ratio atque Indtututioni Studiorum (Método Pedagógico dos Jesuítas), origem 
da educação secundária (ginasial e colegial), destinada às classes 
dominantes. 

 
 Como é dado se observar nessa citação, alguns dos princípios de Comênio 

iam de encontro às recomendações, já em vigor, da Igreja Católica. Sua atuação na 

educação não foi ingênua, pois nesse período, como lembra Castro (1991, p. 16), “[...] 

a instrução popular é crucial para a reforma religiosa, e a busca de procedimentos que 

propiciassem rendimento ao ensino torna-se importante”. Não se pode negar, 

contudo, a importância e o caráter revolucionário de suas ideias, que inauguraram 

outro período em que a Didática tomou forma de teoria de ensino.  

 No século XVIII, Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) iniciou a segunda 

revolução didática. Ele propôs uma nova concepção de educação, condenando a 

educação baseada nos interesses dos adultos e a visão da criança como um adulto 

em miniatura. De acordo com Castro (1991, p. 17), “[...] ele aparece como um 

continuador das ideias dos didatas, mas dá um passo além de suas doutrinas 

quando põe em relevo a natureza da criança e transforma o método num 

procedimento natural, exercido em pressa e sem livros”.  
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 Rousseau, no entanto, não pôs suas ideias em prática, tampouco as 

sistematizou, elaborando uma teoria de ensino. Essa tarefa coube a Henrique 

Pestalozzi (1746-1827), que atribuiu grande importância à Psicologia e ao método 

intuitivo, trabalhando até o fim de sua vida em instituições dirigidas por ele mesmo 

com crianças pobres (LIBÂNEO, 1992). 

 Foi no século XIX que João Frederico Herbart (1776-1841), influenciado 

por seus estudos de Filosofia e Psicologia, defendeu o que ele denominou de 

Pedagogia Científica. Herbart compreendia o ensino como repasse de ideias da 

cabeça do professor para do aluno. Nesse repasse, os alunos deveriam entender o 

que o professor repassava, mas com o objetivo de reprodução da matéria 

transmitida (LIBÂNEO, 1992). 

 Herbart, que defendeu a educação pela instrução, objetivando a 

moralidade e definindo o professor como “arquiteto da mente”, elaborou o método 

dos passos formais. O primeiro passo ele chamou de clareza e consistia na 

preparação e apresentação da matéria. O segundo denominou de associação, no 

qual deveriam, como o próprio nome diz, associar as ideias novas e antigas. O 

terceiro foi chamado de sistematização, em que os conhecimentos eram 

organizados tendo em vista a generalização. Já o quarto e último passo foi nomeado 

de aplicação, concretizado por meio de exercícios.  

 Esses procedimentos foram posteriormente desenvolvidos por seus 

discípulos, que os ordenaram e acrescentaram mais um, finalizando em cinco: 

preparação, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Suas ideias, 

assim como as de Rousseau, influenciaram a realidade brasileira nas tendências 

tradicional e renovada, respectivamente. As de Rousseau destacavam o papel do 

sujeito que aprende, ao passo que as ideias de Herbart, assim como a teorização de 

Comênio, enfatizam o método. 

 

3.3 Trajetória histórica da Didática no Brasil 

 

 No Brasil, o percurso histórico da Didática iniciou-se antes mesmo de sua 

inclusão nos cursos de formação de professores no plano universitário. Ainda no 

período jesuítico (1549 a 1759), a então chamada Metodologia de Ensino já 

influenciava a ação pedagógica que nesse período se caracterizava por sua não 

criticidade, descontextualização e pensamento dogmático. 
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 Veiga (1992, p. 41) evoca o fato de que, nesse período, “A Metodologia 

de Ensino (Didática) é entendida como um conjunto de regras e normas prescritivas 

visando à orientação técnica do ensino e do estudo”, com a instrução pautada na 

Ratio Studiorum, cujo ideal era a formação de um homem universal, humanista e 

cristão. 

 Após o período jesuítico, assevera Veiga (1992), não ocorreram grandes 

transformações pedagógicas, contudo, lembra-nos a autora, houve um retrocesso na 

organização educacional no período pombalino, com a admissão de professores 

leigos para as chamadas aulas régias. 

 Com as mudanças econômicas, ocorreram também transformações no 

âmbito educacional. Assim, com a mudança da sociedade agrário-exportadora para 

urbana-comercial--exportadora, e com a influencia iluminista, ocorridas após 1870, o 

Estado passou a assumir a laicidade, mantendo, no entanto, uma visão essencialista 

de homem, porém, não mais divina, mas racional. Surgiu então, a escola pública, 

laica, universal e gratuita, enquanto a Didática passou a ser vista como 

 
Um conjunto de regras que visam assegurar  aos futuros professores as 
orientações necessárias ao trabalho docente. A atividade docente é 
entendida como inteiramente autônoma em face da política, dissociada das 
questões entre escola e sociedade. Uma Didática que separa teoria e 
prática. (VEIGA, 2007, p. 36, grifo meu). 

 
 Somente no ano de 1934 ocorreu a inclusão da disciplina Didática em 

cursos de formação de professores. De acordo com Veiga, essa inclusão está 

vinculada à criação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, da Universidade de 

São Paulo. Acreditava-se neste tempo que a qualidade do magistério era ponto 

central para a renovação do ensino. 

 No Decreto-lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, que trata da organização da 

Faculdade Nacional de Filosofia, a Didática aparece como disciplina e secção 

especial, constituindo-se como um só curso ordinário, agrupando as disciplinas 

Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar, 

Fundamentos Biológicos da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação. 

Dessa forma, o bacharel que concluísse o curso de Didática receberia a titulação de 

licenciado e, de acordo com o artigo 58, os bacharéis em Pedagogia, que se 

matriculassem no curso de Didática, não seriam obrigados à frequência nem aos 

exames das disciplinas, constantes do curso de Pedagogia. Tal formação reforçava 

ainda mais a dicotomia entre teoria e prática ao pautar-se no esquema 3 + 1. 
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 Esse curso de Didática desapareceu no Decreto-lei nº 9.092, de 26 de 

março de 1946, artigo 1º, no qual se define que, para obter o diploma de licenciado, 

os alunos do quarto ano receberiam uma formação Didática, teórica e prática, no 

ginásio de aplicação e seriam obrigados a um curso de Psicologia Aplicada à 

Educação; contudo, o decreto não especifica como aconteceria essa formação 

Didática. 

 Na compreensão de Veiga (1992, 2007), o período de 1930 a 1945 foi 

marcado pela influência da concepção humanista tradicional (representada pelos 

católicos) e moderna (delegada pelos pioneiros da Escola Nova).  

 A influência do movimento escolanovista repercutiu diretamente na 

Didática, que passou a “[...] acentuar o caráter prático-técnico do processo de 

ensino-aprendizagem, onde teoria e prática são justapostas. O enfoque do papel da 

Didática está condicionado ao caráter de neutralidade, privilegiando a sua dimensão 

instrumental, ignorando o contexto político-social” (VEIGA, 1992, p. 51). 

 Candau (2004) também destaca o caráter técnico da Didática 

escolanovista. Para a autora a disciplina passou a ter caráter idealista, por não 

tornar a prática pedagógica das escolas objeto de reflexão. Assim, a prática 

tradicional foi vista como consequência da ignorância dos professores que, ao 

conhecerem os princípios escolanovistas, a transformariam. De acordo com tal 

visão, essa prática dependeria, nas palavras de Candau, “[...] exclusivamente da 

‘vontade’ e do ‘conhecimento’ dos professores que, uma vez dominando os métodos 

e técnicas desenvolvidos pelas diferentes experiências escolanovistas, poderão 

aplicá-los às diferentes realidades em que se encontrem” (CANDAU, 2004, p. 18).  

 Percebe-se, então, que não apenas na Pedagogia tradicional, como 

também na Pedagogia escolanovista, havia uma lógica da Didática como um 

receituário, no qual, ao se aplicarem as recomendações – seja a da disciplina 

exacerbada da tendência tradicional ou a da busca pelos interesses do educando, 

defendida pela Escola Nova – haveria, consequentemente, um bom desempenho no 

processo de ensino. 

 Segundo Oliveira e André (1997), foi com origem na segunda metade do 

século XX que as críticas à Didática constituem novas opções, descritas pelas 

autoras em três fases. Na primeira, que corresponde ao período de 1950 a 1970, a 

ênfase da Didática estava em seu caráter técnico e na defesa da neutralidade 

científica e pedagógica. A preocupação da Didática, assim, era a de ensinar “[...] aos 
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futuros professores técnicas para formular objetivos, elaborar planos e provas, dar 

uma aula expositiva, conduzir um trabalho de grupo entre outras” (OLIVEIRA; 

ANDRÉ, 1997, p. 8).  

 De acordo com as autoras, pesquisas revelam que nesse período o 

conteúdo da Didática era fragmentado e envolvia influências de variadas 

perspectivas teóricas. Isso ocorreu porque, nessa época, tanto a Pedagogia 

renovada quanto a tecnicista influenciaram a Educação brasileira. De acordo com os 

estudiosos da área (CANDAU, 2001, 2004, 2009a, 2009b; LIBÂNEO, 1994, 2003, 

2012a, 2012b; SAVIANI, 2005; VEIGA, 1992, 2007, 2010, 2013), ambas as 

tendências eram caracterizadas pelo enfoque técnico e neutralidade científica, 

entretanto, tinham focos distintos (a criança e o processo, respectivamente) e foram 

influenciadas por perspectivas teóricas completamente distintas, como destacado 

linhas atrás. 

 
O enfoque do papel da Didática a partir dos pressupostos da Pedagogia 
Tecnicista procurou desenvolver uma alternativa não-psicológica, situando-
se no âmbito geral da Tecnologia Educacional, tendo como preocupação 
básica a eficiência e a eficácia do processo de ensino. Essa Didática tem, 
como pano de fundo, uma perspectiva realmente ingênua de neutralidade 
cientifica. (VEIGA, 1992, p. 60). 

 
 Se na tendência tradicional o foco estava no professor, na perspectiva 

renovada o destaque coincidiu com o aluno e as técnicas da Pedagogia ativa e 

psicologista. As diferenças entre a Didática renovada e a tecnicista também foram 

destacadas por Candau (2004, p. 19), ao asseverar que 

 
E a Didática? Assim como no momento anterior as palavras de força eram: 
atividade, individualidade, liberdade, experimentação, agora se enfatiza a 
produtividade, eficiência, racionalização, operacionalização e controle. A 
visão ‘industrial’ penetra o campo educacional, e a Didática é concebida 
como estratégia para o alcance dos ‘produtos’ previstos para o processo de 
ensino-aprendizagem.  

 
 Martins (2009) evoca o fato de que foi nesse momento histórico, 

precisamente no ano de 1972, realizado, na Universidade de Brasília, o I Encontro 

Nacional de Professores de Didática, no qual, conforme o contexto político-

econômico e educacional buscava formar um professor com as devidas 

competências técnicas e comprometimento com o desenvolvimento do País. A 

autora destaca a ideia de que 
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O documento final do Encontro destaca a ‘necessidade da integração dos 
professores de didática no processo de expansão e atualização do ensino 
brasileiro’ e, ainda, como exigência para a formação ‘de um novo professor’, 
uma ‘preparação didática embasada em conhecimento científico e vinculada 
às contingências nacionais’. [...] Com efeito, nesse período a formação do 
professor passa a se fazer por meio de treinamentos, em que são 
transmitidos os instrumentos técnicos necessários à aplicação do 
conhecimento científico, fundado na qualidade dos produtos, na eficiência e 
eficácia. (MARTINS, 2009, p. 78-79). 

 
  Como lembra Veiga (2007), foi desde os anos de 1974, com o início da 

abertura política, pós-regime autoritário, que apareceram estudos pedagógicos 

acerca das reais funções da Educação e da Didática. Todo esse movimento de 

crítica e denúncia sobre temas relacionados à Educação repercutiu, obviamente, na 

Didática e nos cursos de formação de professores, fato observado por Veiga (2007, 

p. 42), que assim refere: 

 
Nessa ótica, a Didática nos cursos de formação de professores passou a 
assumir o discurso sociológico, filosófico e histórico, secundarizando sua 
dimensão técnica, comprometendo, de certa forma, sua identidade, e 
acentuando uma postura pessimista e de descrédito no que se refere à sua 
contribuição quanto à prática pedagógica do futuro professor.  

 
 Inicia-se, então, outro momento para a Didática, em que esta é 

questionada, surgindo movimentos de negação e outros defendendo sua revisão. 

Nos anos de 1980, os primeiros estudos buscando opções para Didática em uma 

perspectiva crítica foram iniciados. Para Candau (2001), a consciência de que a 

Educação tinha um papel significativo no processo sociopolítico e cultural de 

afirmação da democracia fez com que houvesse um movimento para que a 

Pedagogia e a Didática comungassem dessa perspectiva, evento observado 

também por Veiga (2007, p. 44): 

 
Assim, o enfoque da Didática, de acordo com os pressupostos de uma 
pedagogia crítica, é o de trabalhar no sentido de ir além dos métodos e das 
técnicas, procurando associar escola-sociedade, teoria-prática, conteúdo-
forma, técnica-política, ensino-pesquisa, ensino-avaliação, professor aluno.  

 
 Foi nesse período, exatamente no ano de 1982, que se realizou o I 

Seminário “A Didática em questão”, finalizado com um documento no qual uma das 

recomendações era a realização de uma análise crítica dos conteúdos abordados 

nos cursos da Didática. O Seminário ocorreu em um momento em que “[...] surgem 

novas palavras de ordem: partir da prática, compromisso político com as ‘camadas 

populares’, transformação social, unidade teoria-prática” (MARTINS, 2009, p. 80), 
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baseadas na perspectiva crítica da Didática, e diferenciando-se, assim, do I 

Encontro de Professores de Didática, ocorrido dez anos antes. 

  
Se, no primeiro Encontro (1972), buscava-se um professor tecnicamente 
competente, comprometido com o programa político-econômico do país, no 
segundo (1982), a preocupação gira em torno da formação de um professor 
politicamente comprometido com a transformação social. (MARTINS, 2009, 
p. 80). 

 
 Para atender à recomendação de analisar criticamente os conteúdos 

abordados nos cursos de Didática, lembram-nos Oliveira e André (1997, p. 11), 

várias equipes de regiões distintas do País analisaram os programas da disciplina e 

exibiram os resultados no ano seguinte, durante a realização do II Seminário “A 

Didática em questão”, revelando uma “[...] concepção fortemente instrumental da 

Didática, ou seja, o estudo de técnicas e instrumentos sem qualquer vinculação com 

uma dada realidade, sem referência aos fins a que se destinam e às teorias que os 

fundamentam”. Os resultados dessa constatação foram, de acordo com as autoras, 

tanto a negação e extinção da disciplina dos cursos de formação de professores 

como, ao mesmo tempo, uma busca de opções e proposições para a área. 

 Ainda nos anos de 1980, Martins (2009, p. 82, grifo da autora), assinala 

ter havido uma busca pela ampliação da discussão da Didática, pautada na relação 

entre teoria e prática. 

 
Por um lado, encontram-se grupos que discutem a importância de formar 
uma consciência crítica nos professores, para que estes coloquem em 
prática as formas mais críticas de ensino, articuladas aos interesses e 
necessidades práticas das camadas populares, tendo em vista garantir sua 
permanência na escola pública. Propostas expressivas como a pedagogia 
histórico-crítica, de Demerval Saviani, base teórica da pedagogia crítico-
social dos conteúdos , sistematizada por José Carlos Libâneo, caminham 
nessa direção. 

 
 Em tese de doutorado, Faria (2011) recorda-se de que havia divergências 

entre os teóricos da perspectiva crítica da Educação e da Didática, mas que, apesar 

dessas diferenças, todas as propostas orientavam a prática educativa numa 

perspectiva de transformação social. Ela explica que esse movimento “[...] não foi, 

portanto, obra de um, ou de outro educador, mas, fundamentalmente, do conjunto 

destes; significa entender que mesmo partilhando de preocupações e questões 

comuns, cada um entra de modo original, diferente , com ideias, questões e posições 

que configuram sua singularidade” (FARIA, 2011, p. 189, grifo da autora). Destaco 

nesse movimento as tendências elaboradas por brasileiros, a saber: a Pedagogia 
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Libertadora, de Paulo Freire; a Pedagogia histórico-crítica, de Demerval Saviani; e a 

Pedagogia crítico-social dos conteúdos, de José Carlos Libâneo. 

 Num panorama de globalização, informatização e neoliberalismo, os anos 

de 1990 também influenciaram a Didática, iniciando um período que se estende aos 

dias atuais. Conforme Faria (2011, p. 214), essa década trouxe novos desafios, “[...] 

tanto pela necessidade de compreensão crítica da forma neoliberal de organização 

político-econômica e social e suas repercussões na educação brasileira quanto pelo 

avanço do ideário pós-moderno que coloca em questão os fundamentos de uma 

didática crítica”. 

 Assim, a Didática é vista por Veiga (2007, p. 46) em duas perspectivas: 

“[...] a primeira, com ênfase voltada para a formação do tecnólogo do ensino; o 

segundo enfoque procura favorecer e aprofundar a perspectiva crítica, voltada para 

a formação do professor como agente social”. 

 Veiga (2007) define a Didática do momento atual como “Didática 

modernizadora”, caracterizada por uma supervalorização das competências, pela 

avaliação de controle e pelo neotecnicismo. Tais características podem ser 

visualizadas facilmente nos documentos oficiais e nos discursos acerca da formação 

de professores.  

 É notório na contemporaneidade, um excesso de cobranças sobre o 

profissional da Educação, na contramão de sua valorização, bem como se divisa 

uma apreciação exagerada dos instrumentos de avaliação, como se estes sozinhos 

definissem a realidade e a qualidade da educação ofertada. Essa e outras 

características constituem um retorno ao tecnicismo, o chamado neotecnicismo, cuja 

diferença é explicada por Saviani (2012, p. 169), na citação seguinte, por sinal, 

bastante esclarecedora: 

 
Ora a base da pedagogia tecnicista são os princípios de racionalidade, 
eficiência e produtividade, dos quais deriva o corolário relativo à obtenção 
do máximo resultado com o mínimo de dispêndios. Esse objetivo, que na 
década de 1970 era perseguido sob a iniciativa de controle e direção direta 
do Estado, na década de 1990 assume uma nova conotação: advoga-se a 
valorização dos mecanismos de mercado, o apelo à iniciativa privada e às 
organizações não governamentais, a redução do tamanho do Estado e das 
iniciativas do setor público [...] o controle decisivo desloca-se do processo 
para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará garantir 
a eficiência e a produtividade.  

 
 Além da grande valorização dos mecanismos de avaliação, na Era da 

Informatização, é notório um discurso de que tablets e computadores garantem a 



 
 

50

qualidade do ensino e que o professor precisa dominar esses instrumentos para 

garantir a qualidade da Educação. 

 Esse debate, entretanto, é bem mais complexo. Silva (2010, p. 190) 

lembra-se da importância de se refletir sobre a função social da escola, que, de 

acordo com o autor, “[...] não é simplesmente a socialização das novas gerações no 

contexto das novas tecnologias – a ‘alfabetização digital’ entendida num sentido 

restrito: gerar mão de obra para o mercado de trabalho cada vez mais informatizado 

–, mas a educação do sujeito em nosso tempo”. Essa compreensão é fundamental 

para que o emprego das tecnologias na Educação não seja como no período da 

Didática tecnicista, quando o professor se fez um coadjuvante nos processos de 

ensino e de aprendizagem, tornando-se um simples executor de planos de aula 

preestabelecidos.  

 
Não basta, no entanto, o uso de novas tecnologias, máquinas e 
equipamentos para fazermos a reformulação necessária na educação. Isso 
até poderia ser dispensável se a opção for privilegiarmos nas situações 
educacionais a principal condição para a concretização dessas propostas: o 
estímulo para a interação, a troca, a comunicação significativa entre todos 
os participantes. Mais ainda, o mais importante é que essas pessoas 
estejam reunidas em um determinado espaço com o objetivo maior de 
aprender juntas. (KENSKI, 2010, p. 111). 

  
 Considero a utilização das tecnologias uma realidade não apenas na 

Educação, como também, e especialmente, no dia a dia dos alunos, que estão cada 

vez mais conectados em seus computadores, tablets e smartphones, usando redes 

sociais e aplicativos diversos para se comunicarem e facilitarem suas vidas. Essa 

realidade não deve ser negada, mas sim encarada com racionalidade e criticidade. 

Diante disso, a reflexão sobre algo que já representa uma realidade na vida dos 

estudantes e na organização das escolas é essencial. Essa utilização precisa ser 

refletida pelos professores, de forma a utilizar esse meio como um apoio em sala de 

aula. Refletir sobre essa utilização e a respeito de outros temas da atualidade 

constitui demanda atual para a Educação e a Didática. 

 Além do retorno ao tecnicismo, Saviani (2012) observa, na 

Contemporaneidade, um retorno ao “aprender a aprender”, chamado pelo autor de 

neoescolanovismo, desta vez voltado para atender às demandas da 

empregabilidade. O autor o define como 

 
[...] o neoescolanovismo retoma os princípios básicos da pedagogia nova 
(centralidade da criança, atividade do aluno, valorização da auto-
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aprendizagem e do ‘aprender a aprender’, mas já não retém a mesma 
preocupação em fundar a pedagogia em bases científicas. Ao contrário. 
Respirando o clima pós-moderno, comunga da desconfiança na ciência, da 
descrença das metanarrativas, da impossibilidade de atingir-se a verdade e 
o conhecimento objetivo. (SAVIANI, 2012, p. 167). 

 
 É importante estar atento a essas novas configurações e refletir sobre 

elas e seus impactos no ensino e na aprendizagem. Ante o exposto, destaco, mais 

uma vez, a importância de a Didática continuar debatendo seus temas clássicos, 

que, como sugere Veiga (2007, p. 7), “[...] não podem ser negados, mas que 

necessitam ser reconfigurados e contextualizados”, levando-se em conta as 

especificidades da Contemporaneidade e não deixando a criticidade. Evidencio, 

entretanto, o fato de que não se pode deixar de lado a atualização dessas 

discussões, ignorando as atuais configurações da atualidade. Nesse panorama, 

Veiga (2007, p. 7) advoga a ideia de que o momento atual traz outras questões para 

a Didática: 

 
Novos temas considerados mobilizadores, emergentes e abertos da 
reflexão Didática devem ser acrescentados, tais como: a 
multireferencialidade do processo de ensino, a interdisciplinaridade, o 
profissionalismo docente, as questões do cotidiano da sala de aula, o 
multiculturalismo e sua incidência na escola, as novas linguagens, o saber 
docente, as relações entre escola, cultura, entre outros.  

 
 Neste mesmo movimento, Candau (2001) defende que o movimento da 

crítica pós-moderna traz elementos importantes para repensar a Didática, incentivando 

a incorporação de outras questões, como diferença, estabelecimento da identidade, 

relação saber-poder, sexualidade, gênero, entre outras. A autora defende a posição de 

que se possa “[...] ‘instrumentalizar didaticamente a escola’ para trabalhar com as 

diferenças, assim como de transformá-la em ‘vantagem pedagógica’, como propõe 

Emilia Ferreiro” (CANDAU, 2009b, p. 42), desafiando os professores dos cursos de 

formação, em especial os de Didática, a trabalharem nesta perspectiva também em 

suas práticas pedagógicas, postulando o pensamento segundo o qual 

 
A escola pode ser concebida como um lócus em que diferentes sujeitos, 
conhecimentos, valores, culturas se entrelaçam. Reconhecer esta 
pluralidade, favorecer um diálogo crítico entre seus atores, romper com o 
caráter monocultural da escola, que inviabiliza identidades, saberes, 
tradições e crenças, tendo-se ao mesmo tempo presente a função da 
escola, tanto no plano cognitivo, quanto ético e sociopolítico, é uma tarefa 
complexa, mas alguns passos já estão sendo dados nessa direção. 
(CANDAU, 2009b, p. 43). 
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 Em seu discurso atual, a autora sustenta bastante a questão do 

multiculturalismo, analisando a noção de que um desafio de trabalhar nessa 

perspectiva é a polissemia do termo. Destarte, Candau (2009a, p. 56) ressalta que 

“[...] expressões como multiculturalismo conservador, liberal, celebratório, critico, 

emancipador, revolucionário”, são encontradas quando se pesquisa o tema, o que o 

torna bastante diversificado 

 
No entanto, me situo numa terceira perspectiva, que propõe um 
multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a interculturalidade, por 
considerá-la a mais adequada para a construção de sociedades, 
democráticas e inclusivas, que articulem políticas de igualdade com 
políticas de identidade [...] a perspectiva intercultural que defendo quer 
promover uma educação para o reconhecimento do ‘outro’ para o diálogo 
entre os diferentes grupos sociais e culturais. (CANDAU, 2009a, p. 58-59). 
  

 Além disso, Candau está convicta de que o desafio atual é, existindo a 

especificidade da Didática, trabalhar a articulação com distintas áreas do 

conhecimento, ou seja, numa perspectiva interdisciplinar.  

 Autores como Fazenda (2006), Lenoir (2006), Libâneo (2003), Moraes 

(2008), Moran (2000), entre outros, advogam uma prática interdisciplinar, fato 

também observado por Martins e Romanowski (2010, p. 64), que destacam a 

importância da “[...] busca de construção do espaço interdisciplinar por meio de 

atividades e conhecimento articulados”.  

 Nesse mesmo movimento, Veiga (2010, p. 53) lembra a importância de, 

nas propostas didáticas, “[...] reestruturar o conteúdo de Didática como síntese dos 

fundamentos da prática pedagógica, fornecendo orientações necessárias para tornar 

o processo didático uma ação reflexiva, questionadora e interdisciplinar”. 

 Ao defender a interdisciplinaridade e a transversalidade, Moraes (2008, p. 

272) nos lembra que não é necessário abandonar a disciplinaridade, “[...] saber 

especializado responsável por muitos avanços da civilização”, mas sim, superar a 

fragmentação que “[...] mutila e aliena o ser humano privando-o de uma noção do 

todo”. 

 Analisar como essa discussão tão atual e urgente no âmbito educacional 

é realizada na disciplina Didática nos cursos de formação de professores, 

verificando como os docentes em atuação avaliam suas aprendizagem de temas 

como a interdisciplinaridade e utilização das tecnologias, entre outros assuntos 
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atuais e clássicos, durante a realização da disciplina, é também objetivo deste 

estudo. 

 
É preciso uma Didática que proponha mudanças no modo de pensar e agir 
do professor e que este tenha presente a necessidade de democratizar o 
ensino, concebido como um processo sistemático e intencional de 
transmissão e elaboração de conteúdos culturais e científicos. É evidente 
que a Didática, por si, não é condição suficiente para a formação do 
professor crítico. Não resta dúvida de que a tomada de consciência e de 
que o desvelamento das contradições que permeiam a dinâmica da sala de 
aula são pontos de partida para a construção de uma Didática crítica, 
contextualizada, e socialmente comprometida com a formação do professor. 
(VEIGA, 2007, p. 45). 

 
 Ainda tratando da Didática nos dias de hoje, ao analisar “[...] como os 

estudiosos que constituíram o movimento da didática crítica, e que tinham suas 

bases epistemológicas assentadas na dialética marxiana, estão tratando as 

questões colocadas pela pós modernidade” em sua tese de doutorado, Faria (2011, 

p. 18) trouxe excelentes contribuições para o entendimento do campo da Didática 

atual. A autora faz uma crítica ao pós-modernismo, asseverando que este exprime 

uma visão superficial ao se focar mais nas consequências do que na raiz dos 

problemas e defende a posição de que “[...] qualquer tentativa que pretenda extrair 

contribuições do diálogo com a pós-modernidade terá de submetê-la ao crivo da 

crítica dos fundamentos ontológicos e gnosiológicos da teoria marxiana” (FARIA, 

2011, p. 299), propondo para a didática a necessidade de 

 
1) aprofundar o entendimento de qual é a sua contribuição para a docência 
na escola básica e no ensino superior; 
2) pesquisar sobre as aproximações, semelhanças e especificidades de 
uma proposta de curso de didática para a formação de professores 
(licenciaturas) e uma para a formação do pedagogo; 
3) aprofundar a compreensão e sistematização de propostas didático-
pedagógico que tenham como objetivo a formação do pensamento teórico 
dos estudantes; 
4) clarificar, as aproximações e especificidades das áreas de didática, 
formação de professores e currículo. (FARIA, 2011, p. 312). 

  
 Neste contexto, considero a disciplina Didática essencial para a reflexão 

crítica sobre as questões dos processos de ensino e de aprendizagem. Defendo 

uma Didática que pense na Educação de forma realista, preparando o estudante, 

futuro professor, para o exercício da profissão dentro de uma escola real, que possui 

muitos problemas, mas que pode, e precisa, ser modificada. Para isso é importante 

sair dos “achismos” e das críticas vazias, refletindo e propondo práticas que 

realmente atuem dentro da realidade e cooperem não apenas para a memorização e 
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reprodução de informações vazias, mas sim para o desenvolvimento holístico do 

discente.  

 Realizar esse debate é papel da Didática, não apenas como disciplina, 

mas também como campo investigativo. Assim, após definir Didática, conhecer seu 

objeto de estudo e sua trajetória como teoria da Educação e disciplina nos cursos de 

formação de professores, realizarei, no próximo, capítulo uma reflexão acerca de 

temas clássicos e atuais que considero relevantes para a discussão didática, 

visando ao seu fortalecimento. 
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4 OS TEMAS DA DIDÁTICA  

“[...] ocupamo-nos dos chamados temas 

‘clássicos’ da Didática: seriam mantidos 

como conteúdos do curso? Por quê? Que 

outros temas se colocam na atualidade 

para o estudo da Didática em nível de 

graduação? Os temas ‘clássicos’ 

deveriam ser substituídos por essas 

novas questões ou poderiam/deveriam 

coexistir curricularmente?” 

(Candau, 2009, p. 66) 

 

 O objetivo deste capítulo é mapear alguns dos principais temas da 

Didática. Ao pensar no campo investigativo da Didática, lembro do Endipe como 

importante espaço de socialização e debate de pesquisas e experiências a ela 

referentes. O primeiro encontro de Didática com uma perspectiva crítica, intitulado A 

Didática em Questão, foi realizado em 1982, oportunidade em que os estudos 

buscando opções para Didática foram iniciados. Esse seminário foi finalizado com 

um documento, no qual um dos pontos de relevância para o qual adverte é a 

realização de uma análise crítica dos conteúdos abordados nos cursos de Didática. 

 Para atender a essa recomendação, lembram Oliveira e André (1997, p. 

11), equipes de várias regiões do País analisaram os programas da disciplina e 

expressaram os resultados no ano seguinte, durante a realização do II Seminário A 

Didática em Questão, revelando uma “[...] concepção fortemente instrumental da 

Didática, ou seja, o estudo de técnicas e instrumentos sem qualquer vinculação com 

uma dada realidade, sem referência aos fins a que se destinam e às teorias que os 

fundamentam”. Os resultados dessa constatação foram, de acordo com as autoras, 

tanto a negação e a extinção da disciplina dos cursos de formação de professores, 

como uma busca de opções e proposituras para essa área. 

 Foi nesse movimento de propor opções que os seminários tiveram sua 

continuidade. No ano de 1987, em sua quarta edição, juntou-se aos Encontros de 

Prática do Ensino e mudou de denominação, passando a chamar-se como é 

conhecido hoje: Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (Endipe). 
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 No X Endipe, realizado de 29 de maio a 1º de junho de 2000, na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Vera Candau propôs repensar a Didática, 

com origem nas seguintes indagações: “[...] como formular uma agenda de trabalho 

para os próximos anos, para nós que nos dedicamos à Didática? Quais seriam os 

seus componentes fundamentais?” (CANDAU, 2001, p. 149). Suas reflexões, 

expostas no texto “A Didática hoje: uma agenda de trabalho”, advogam a crítica pós-

moderna como condutora de elementos importantes para repensar a Didática, 

incentivando a incorporação de outros pontos 

 
[...] a crítica pós moderna oferece elementos importantes para se repensar a 
pedagogia e a didática na perspectiva crítica, no contexto das sociedades 
cada vez mais marcadas por condições de vida que trazem as marcas da 
nossa contemporaneidade. Portanto, se trata de trabalhar as possíveis 
articulações e de, sem negar o horizonte emancipador da perspectiva 
crítica, incorporar novas questões que emergem à perspectiva pós 
moderna, como relativas à subjetividade, à diferença, à construção de 
identidades, à diversidade cultural, à relação saber poder, às questões 
étnicas, de gênero, sexualidade etc. A categoria cultura é, sem dúvida, 
central nesta perspectiva. (CANDAU, 2001, p. 153). 

 
  Assim, Candau (2001) postula a ideia de que a busca científica em 

Didática deve se pautar pelas seguintes temáticas: um enfoque – enfrentar-se com a 

crítica pós-moderna; Um desafio – romper fronteiras e articular saberes; Uma 

urgência – favorecer ecossistemas educativos; Uma exigência – reinventar a 

didática escolar; Uma condição – apostar na diversidade; Uma preocupação – 

revisitar temas clássicos. 

 Sob inspiração das ideias de Candau (2001), questiono-me acerca de 

como reinventar os processos de ensino e aprendizagem com o auxílio da disciplina 

Didática. Sei que a escola não constitui o único espaço no qual ocorre Educação, e 

concordo com a pesquisadora, ao criticar o fato de a produção da Didática privilegiar 

quase que exclusivamente a Educação escolar; entretanto, penso que refletir sobre 

a formação de professores que atuarão nesse locus educativo é urgente, pois 

 
[...] a escola é lócus de construção de saberes e de conhecimentos. O seu 
papel é formar sujeitos críticos, criativos, que domine um instrumental 
básico de conteúdos e habilidades de forma a possibilitar a sua inserção no 
mundo do trabalho e no pleno exercício da cidadania crítica. (SILVA, 2001, 
p. 196). 

 
 Na minha avaliação, ao meditar sobre a Didática na formação do 

pedagogo que atuará como docente na escola pública, é possível trazer 

importantes aprendizagens para a disciplina que contribuirão para a formação dos 
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profissionais que atuarão em escolas particulares e, também, em outros espaços 

educativos. Por questões de organização do estudo, entretanto, tive de delimitar o 

objeto de investigação, elegendo a escola pública como foco de pesquisa. 

 Neste capítulo, abordo alguns temas clássicos da Didática, defendidos 

por Candau (2001, p. 159) e que “[...] exigem ser retrabalhados e ressituados em 

todo o horizonte que vimos apresentando. No dia a dia dos educadores 

planejamento, (in)disciplina, avaliação e técnicas didáticas materializam o ensino e 

não podem ser negados ou silenciados na reflexão didática”, como também alguns 

“novos” temas6, abordados por ela durante suas considerações, como a utilização 

das tecnologias e a interdisciplinaridade. 

 Com efeito, cuidarei neste texto do tema “in(disciplina)”, defendido pela 

pesquisadora, dentro da temática relação professor-aluno, pois compreendo que 

essa interação inclui essa questão e outras igualmente importantes. O assunto 

“técnicas didáticas”, por uma compreensão conceitual, abordarei no tópico 

denominado estratégias de ensino, no qual explicarei essa compreensão.  

 

4.1 Relação professor-aluno 

 

 Não é possível negar que o relacionamento entre professor e aluno 

configura uma importante face na realização dos processos de ensino e 

aprendizagem. Discutir sobre essa relação na disciplina de Didática é pensar na 

complexidade do trabalho docente, qualquer que seja seu locus de atuação, pois 

essa interação ocorre e exerce uma influência direta sobre esses processos. 

 É sabido que aspectos psicológicos, afetivos e sociais influenciam 

diretamente nessa interação. Muitos professores asseguram que “[...] seu 

comportamento docente é inspirado em docentes que marcaram sua própria 

trajetória educacional”, assim “[...] a relação professor-aluno é fundamental, capaz 

de deixar marcas no indivíduo por muito tempo. É preciso resgatá-la, compreende-la 

e redimensioná-la” (CUNHA, 2004, p. 157). 

 Destarte, inicio a reflexão acerca desse tema inspirada nas reflexões de 

Paulo Freire (2009, p. 23-24), ao me lembrar de que 

                                                 
6 É importante destacar que na atualidade outros temas como o multiculturalismo, transversalidade e 
cidadania global são relevantes no estudo da Didática, entretanto, nesta tese, abordarei apenas a 
interdisciplinaridade e as tecnologias. 
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[...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação 
pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 
acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender [...] Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi 
aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 
descobriram que era possível ensinar. 

 
 Ao trabalhar com o ensino, o professor atua na vida de seus alunos e 

estes na do professor. Compreender que “não há docência sem discência” e que, ao 

ensinar, o professor também aprende com seus alunos é o primeiro passo para o 

bom encaminhamento dessa relação. É sabido que o trabalho docente é complexo e 

cheio de especificidades. Da mesma maneira, a relação que ocorre durante essa 

atividade, entre professores e alunos, não é uma relação simples. Diversos fatores 

interferem nessa interação e Libâneo (1994, p. 249) destaca dois aspectos:  

 
[...] o aspecto cognoscitivo (que diz respeito a formas de comunicação dos 
conteúdos escolares e às tarefas escolares indicadas aos alunos) e o 
aspecto sócio-emocional (que diz respeito às relações pessoais entre 
professor e aluno e às normas disciplinares indispensáveis ao trabalho 
docente). 

 
 Os aspectos cognoscitivos englobam temáticas como estratégias de 

ensino, planejamento e avaliação, de que vou tratar adiante. Neste tópico, cuidarei 

mais especificamente dos aspectos socioemocionais dessa relação. O pesquisador 

explica que estes se referem aos vínculos afetivos entre professores e alunos, como 

também às questões disciplinares. Em relação aos vínculos afetivos, o estudioso faz 

a seguinte observação  

 
Não estamos falando da afetividade do professor para com determinados 
alunos, nem de amor pelas crianças. A relação maternal ou paternal deve 
ser evitada , porque a escola não é um lar. Os alunos não são sobrinhos e 
muito menos filhos. Na sala de aula o professor se relaciona com um 
grupo de alunos . Ainda que o professor necessite atender um aluno em 
especial ou que os alunos trabalhem individualmente, a interação deve estar 
voltada para a atividade de todos os alunos em torno dos objetivos e do 
conteúdo da aula. (LIBÂNEO, 1994, p. 251, grifos meus). 

 
 Verifica-se na contemporaneidade uma tentativa de atribuição de muitos 

papéis aos docentes. Ouve-se na crença popular a afirmação de que hoje “professor 

é pai, psicólogo, médico...”. É essencial não aceitar e reproduzir esse discurso sem 

uma reflexão crítica. A docência é uma profissão que necessita ser valorizada e vista 

como tal. 
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Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância , certa 
especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia  é viver uma relação de 
parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se 
é tia  por profissão [...] A recusa, a meu ver, se deve, sobretudo a duas 
razões principais. De um lado, evitar uma compreensão distorcida da tarefa 
profissional da professora , de outro, desocultar a sombra  ideológica 
repousando manhosamente na intimidade da falsa identificação. Identificar 
professora  com tia , o que foi e vem sendo ainda enfatizado, sobretudo na 
rede privada em todo o país, quase como proclamar que professoras , 
como boas tias , não devem brigar, não devem rebelar-se, não devem fazer 
greve. (FREIRE, 1993, p. 11, grifos do autor).  

 
 Tanto Libâneo (1994) como Freire (1993) destacam que a atividade 

docente não é uma atividade parental. Como disse anteriormente, esse não é um 

trabalho simples que qualquer um, apenas por dominar o conteúdo, pode 

desempenhar com qualidade e comprometimento com a formação de cidadãos 

críticos e pensantes. Negar a visão paternal não é, contudo, denegar que nessa 

interação se manifesta o aspecto emocional, haja vista que 

 
[...] um componente emocional manifesta-se inevitavelmente, quando se 
trata de seres humanos. Quando se ensina, certos alunos parecem 
simpáticos, outros não. Com certos grupos, tudo caminha perfeitamente 
bem; com outros tudo fica bloqueado. Uma boa parte do trabalho docente é 
de cunho afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na 
capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de 
perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios 
bloqueios afetivos. (TARDIF, 2007, p. 130). 

 
 Essa identificação do docente com determinados alunos não pode, 

entretanto, representar privilégios. Nesse sentido, a dimensão ética é essencial 

nessa interação. Outra dimensão importante na interação de professores com 

alunos é a afetiva. “Faz diferença o acolhimento; a aceitabilidade e a sinceridade são 

suportes para a interação” (ROMANOWSKI, 2009, p. 120). 

 Mesmo destacando a importância dos aspectos socioemocionais na 

relação entre professor-aluno, é fundamental ressaltar que 

 
Analisar, pois, as relações que acontecem entre professores e alunos, 
apenas usando como referência o campo psicológico ou afetivo é, no 
mínimo, um comportamento ingênuo. Eles acontecem no palco de uma 
sociedade e, portanto, são profundamente marcadas pelas contradições 
sociais. (CUNHA, 2004, p. 153). 

 
 Na esteira do pensamento de Cunha, lembro que a identidade docente, 

aquilo que se pensa e é como pessoa, interfere diretamente nessa interação. Como 

lembra Tardif (2007), o exercício da docência é, em boa parte, determinado por 
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aquilo que o professor é feito pessoa, pela forma como pensa, age, seus valores, 

sua vivência, sua personalidade 

 Além da identidade, Cunha (2004, p. 158) prossegue suas considerações, 

observando que a instituição onde essa interação ocorre também interfere nessa 

relação, argumentando que 

 
Quando a escola valoriza o professor como profissional e lhe permite 
melhorar seu desempenho, coloca em ação um mecanismo de ruptura do 
círculo vicioso que apresenta como intransponíveis as dificuldades inerentes 
a seu papel e às condições de ensino de modo geral. Assim, também, a 
história da instituição interfere nos valores das práticas que são 
incorporadas nas relações escolares.  

 
 Da mesma maneira, o que acontece na sociedade historicamente 

influenciou e continua influenciando a Educação, o ensino e, consequentemente a 

relação professor-aluno. Assim, “[...] a interação entre professores e alunos e suas 

implicações na aprendizagem escolar assumem diferentes formas, de acordo com o 

momento histórico em que essa aprendizagem se realiza” (MARTINS, 2009, p. 75). 

 Nessa complexa relação, na qual muitos fatores exercem influência, a 

indisciplina interfere diretamente, dificultando não apenas a interação de professores 

com alunos, como, consequentemente, os processos de ensino e aprendizagem. 

Por esse motivo, Libâneo (1994) englobou as questões disciplinares juntamente com 

a afetividade dentro dos aspectos socioemocionais. 

 Concordo com a noção de que a indisciplina interfere diretamente na 

relação entre professores e alunos e que, em alguns casos, pode ser gerada por 

conta de problemas nessa relação. Lembro, contudo, que as causas são bem mais 

complexas do que se pensa e defende no senso comum. Dessa maneira, é 

importante que os pedagogos em formação e em atuação reflitam sobre esse 

assunto, compreendendo o que pode ensejar a indisciplina para, dessa maneira, 

produzir conhecimentos a fim de enfrentá-la e agir no momento certo.  

 Diversos fatores podem ocasionar situações de indisciplina. Vasconcellos 

(2009) associa a indisciplina nos dias de hoje a uma crise nos vínculos, limites e 

possibilidades. Entre os elementos que compõem a crise de vínculo, denominada 

pelo autor como crise de vínculo do aluno com a escola, estão: a crise de sentido 

ao estudo  junto à falta de sentido à escola, assim como uma crise de afeição do 

aluno pelo professor .  
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 Ao explicar a crise de sentido ao estudo , o autor trata da “ausência de 

atribuição de sentido ao estudo” (VASCONCELLOS, 2009, p. 65), em que os alunos 

não veem motivos para estudar e ir para a escola, pois, de acordo com Vasconcellos 

(2009, p. 65), “[...] estamos vivendo a queda do mito da ascensão social por meio da 

escola”. Essa falta de sentido ao estudo e à escola interfere também na crise de 

afeição do aluno pelo professor , e esta, somada à desvalorização social da 

profissão docente, acarreta uma crise de afeição também dos pais dos alunos a 

estes profissionais.  

  
Com os meios de comunicação e, em especial, a internet, há uma 
ampliação do conhecimento prévio do aluno; porém, muitas vezes, este faz 
confusão e despreza o papel do professor, achando que ‘já sabe’ aquilo de 
que apenas ‘ouviu falar’ ao acessar rapidamente a informação. 
(VASCONCELLOS, 2009, p. 67). 

 
 Essa crise de sentido ao estudo, citada pelo autor, interfere diretamente 

na relação entre professor e aluno, ocasionando um desrespeito do aluno em 

relação à figura docente e, consequentemente, um desestímulo do professor em 

restabelecer esse vínculo, pois já está muito sobrecarregado com tantas atribuições 

e, muitas vezes, nem ele atribui valor ao seu saber e ao seu fazer. 

 A crise dos limites refere-se ao que o autor denominou de crise dos 

limites comportamentais  produzida tanto pela falta de afeição do aluno pelo 

docente quanto pela dificuldade dos responsáveis em impor limites para as crianças 

e jovens. Essa crise é asseverada pela insegurança de alguns docentes e pela 

sobrecarga de trabalho, que faz com que deixem de enfrentar o problema por não se 

sentirem capacitados ou pela pressa, na crença de que “transmitir o conteúdo” é 

mais importante, assim como pela culpa, já que é atribuída ao docente a obrigação 

do “domínio de classe” e aquele que não consegue controlar sua turma, muitas 

vezes, é visto como incompetente, fazendo com que, dessa maneira, não discuta 

essa situação com seus colegas por medo de ser mal avaliado profissionalmente. 

 Já a crise das possibilidades se refere à crise das possibilidades 

educativas , na qual “[...] historicamente, o espaço de possibilidades existente para 

alunos e professores é muito restrito” (VASCONCELLOS, 2009, p. 72), que culmina 

com o que o autor denominou de “profundo desrespeito à autonomia docente” 

(VASCONCELLOS, 2009, p. 74). 

 Abordo neste estudo, por motivo de organização, esse assunto como 

parte da temática relação professor-aluno em Didática, entretanto, compreendo que 



 
 

62

é um tema amplo e bastante complexo influenciado por elementos que vão além 

dessa relação. Esse tema é defendido por Vasconcellos (2009, p. 35) como um 

campo teórico próprio, que deve (como também postulo linhas atrás) ser estudado 

durante a formação do educador. 

 
Frequentemente, o educador não tem tido formação adequada no campo 
dos processos de mudança: quando chega à escola, depois da formação 
acadêmica, choca-se com os entraves, resistências, envolve-se em conflitos 
e não sabe como enfrentá-los. Uma abordagem rigorosa do problema evita 
análises simplistas e encaminhamentos equivocados. Daí nossa opção por 
tratar a disciplina não de forma isolada, mas num ferramental teórico-
metodológico. 

 
 Observo nas palavras do estudioso, a necessidade de abordarmos essa 

temática de forma teórico-metodológica. Para isso, é importante que o pedagogo 

reflita criticamente e compreenda também o que é disciplina assim como a noção de 

um aluno “disciplinado”, tendo a percepção de que a evolução histórica da 

educação, induzida por questões sociais e econômicas, influenciou bastante na 

visão acerca desses conceitos. É preciso também buscar atribuir algum sentido ao 

estudo e, especificamente, ao conteúdo ensinado. Nessa perspectiva, conhecer, 

compreender e refletir criticamente sobre as variadas estratégias de ensino continua 

sendo essencial na reflexão didática. 

 

4.2 Estratégias de ensino 

 

 Durante boa parte de sua evolução histórica, mesmo com a influência de 

variadas tendências pedagógicas, as preocupações da Didática estavam reduzidas 

às estratégias de ensino. Assim, para a tendência tradicional, o foco eram 

estratégias que garantissem a atenção voltada para o docente, em especial a 

exposição oral.  

 Nas tendências renovadas, a preocupação gravitava à órbita de 

estratégias que despertassem a atenção dos alunos, voltadas para o aprender 

fazendo e o aprender a aprender. Dentro dessas tendências, a Renovada Liberal 

Progressivista, a qual se conhece como Didática Ativa, segundo Libâneo (1994), 

atribuía grande importância aos métodos e técnicas como projetos e 

experimentações, que deveriam estar adequada à natureza do aluno e ao seu nível 

de desenvolvimento. 
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 Farias et al. (2008, p. 44) lembram que, para a Tendência Pedagógica 

Renovada Não Diretiva, que também tinha como foco principal o aluno, os 

direcionamentos didáticos, apesar de não serem rígidos, buscavam propiciar um 

ambiente estimulador e facilitador da comunicação do aluno consigo mesmo e com 

seus colegas: 

 
Desta feita, os conteúdos escolares passaram e a ser selecionados pelos 
alunos, de acordo com o grau de significação pessoal e em consonância 
com suas motivações. Os cantinhos da sala e os centros de interesse 
representaram, por muito tempo, essa liberdade de escolha. Foram 
incluídas no elenco das atividades curriculares as técnicas de 
sensibilização, expressão e de comunicação interpessoal com o propósito 
de promover o desenvolvimento do eu do aluno, do seu autoconhecimento 
positivo e de realização pessoal.  
 

 Essas tendências passaram a ser vistas como ameaça ao governo 

autoritário, que impôs a Tendência Liberal Tecnicista às escolas por ser compatível 

com a orientação econômica, política e ideológica do regime militar. 

 
[...] todo esse movimento de supervalorização da técnica não é específico 
do campo educacional, mas é parte constitutiva do processo de 
modernização. O campo educacional apenas compartilhou dos 
desdobramentos de uma visão tecnocrática que lançara suas garras nos 
mais variados setores da sociedade brasileira [...] destarte, o tecnicismo é 
muito maior do que a pedagogia, do que técnica pedagógica, ou do que o 
tecnicismo pedagógico. (ARAUJO, 2014, p. 17). 

 
 A Didática na Tendência Pedagógica Tecnicista é instrumental, pois “[...] 

está interessada na racionalização do ensino, no uso de meios e técnicas mais 

eficazes [...] o professor é um administrador e executor do planejamento, o meio de 

previsão das ações a serem executadas e dos meios necessários para atingir 

objetivos” (LIBÂNEO, 1994, p. 68). Com tais características, é possível observar que, 

nessa tendência, professores e alunos estão submetidos, de maneira passiva, às 

técnicas. 

 Apesar das diferenças metodológicas entre as tendências relembradas há 

pouco, o sentido político da educação escolar era o mesmo, com uma educação 

acrítica e descontextualizada dos problemas sociais.  

 Assim, nos anos de 1980, iniciaram-se os estudos da Didática com 

uma perspectiva crítica. Nessa fase, como abordo no capítulo imediatamente 

anterior, a Didática passou a ser questionada e seu caráter técnico foi, por 

muitos, negado. Araujo (2014, p. 22-23) faz uma análise acerca desse percurso 

de valorização e desvalorização das técnicas, observando que 
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[...] os anos 70 assistiram uma hipertrofia solidificada da dimensão técnica 
no campo pedagógico-escolar, e durante esse período era constrangedor 
não ser tecnicista. Aproximadamente entre fins da década de 70 e primeira 
metade dos anos 80, assistiu-se a uma crítica a esse desbragado 
tecnicismo, e aí era constrangedor ser tecnicista. Na segunda metade dos 
anos 80, depois da avalanche crítica, abandonamos a condição pendular, 
ora a sobrelevar a técnica, ora a desdenhá-la, para mirar o pêndulo em sua 
natureza constituinte, cuja preocupação central é responder sobre a 
significação e o lugar da técnica.  

 
 Verifica-se na análise de Araujo (2014) todo esse movimento acerca das 

técnicas de ensino, o qual, na primeira metade dos anos 1980, culminou com a 

negação do caráter técnico no ensino, que era visto como algo nocivo para a 

Educação crítica. Na minha análise, entretanto, ao se negar o olhar da Didática para 

as estratégias de ensino, renuncia-se à reflexão do “como fazer” de uma maneira 

que também pode (e deve) ser crítica e contextualizada. Destarte, compreendo que 

essa discussão é pertinente para a práxis educativa. 

 
Os pedagogos e os formadores de professores precisam, por exemplo, 
retomar algo que se perdeu ao longo dos embates ideológicos dos últimos 
trinta anos: um professor necessita dominar instrumentos de trabalho: as 
teorias, os conceitos, os métodos, mas também os modos de fazer, os 
procedimentos, as técnicas de ensino. As críticas ao modelo de 
racionalidade técnica não poderiam ter deixado os professores desprovidos 
do ‘saber fazer’, dos modos de condução da sala de aula. A compreensão 
da prática, o pensar sobre a prática, passa pelo domínio dos instrumentos 
de exercício profissional. Não se trata de técnica pela técnica, mas de 
associar de modo mais eficaz o modo de fazer e o princípio que lhe dá 
suporte. (LIBÂNEO, 2012b, p. 69). 

 
 Postulo a importância do debate dessa temática, com suporte na relação 

entre teoria e prática, deixando claro que a técnica sozinha não traz a certeza de 

aprendizagem e reflexão. Ao tratar das estratégias de ensinagem voltadas para o 

Ensino Superior, Anastasiou e Alves (2005, p. 68) observam que estas devem estar 

diretamente relacionadas a alguns determinantes, a saber: 

 
[...] um Projeto Político-pedagógico Institucional, em que se defina uma 
visão de homem e de profissional que se pretende possibilitar na educação 
superior; a função social da universidade; a visão de ensinar e aprender; a 
visão de ciência, conhecimento e saber escolar; a organização curricular em 
grade ou globalizante, com a utilização de objetivos interdisciplinares, por 
meio de módulos, ações, eixos, problemas, projetos, entre outros.  

 
 Os determinantes expostos pelas pesquisadoras precisam ser utilizados 

também na Educação Básica. Desta forma, a escolha das estratégias de ensino está 

baseada em uma concepção de Educação, que pode ser liberal, buscando a 
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memorização-reprodução e adaptação dos alunos à sociedade, mas também pode 

ser progressista, empenhando-se pela real aprendizagem dos educandos e pela 

transformação da sociedade.  

 Assim, uma exposição oral, por exemplo, pode ser trabalhada de maneira 

alienante, estimulando a passividade dos educandos e a reprodução dos conceitos 

“transmitidos” pelo professor. Numa concepção crítica, essa mesma estratégia pode 

ser direcionada de maneira provocativa e dialogada, incitando à reflexão crítica dos 

estudantes e à formulação de hipóteses, enriquecendo o debate de ideias sobre a 

temática e resultando em aprendizagem. 

 Para a reflexão crítica acerca dessa temática, é importante que se faça a 

diferenciação entre os termos. É comum as pessoas, inclusive professores, 

utilizarem as palavras método, técnica e estratégia como sinônimas. Esclareço a 

seguir as diferenças entre essas nomenclaturas. 

 Método é “[...] um conjunto de processos de que o homem lança mão 

para se atingir determinado fim” (ARAUJO, 2014, p. 28). Anastasiou e Alves (2005, 

p. 68-69) definem estratégias como “[...] a arte de aplicar ou explorar os meios e 

condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos 

específicos”.  

 As pesquisadoras explicam a adoção desse termo, asseverando que o 

professor deve ser “[...] um verdadeiro estrategista [...] no sentido de estudar, 

selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os 

estudantes se apropriem do conhecimento” (ANASTASIOU; ALVES, 2005, p. 69). As 

estratégias de ensino se diferenciam de técnicas, definidas como “[...] arte material, 

ou o conjunto de processos de uma arte, maneira, jeito ou habilidade especial de 

executar ou fazer algo” (ANASTASIOU; ALVES, 2005, p. 69). 

 Destarte, o debate acerca das estratégias, dentro de uma opção 

metodológica e que trate também da vertente técnica, é necessário para a realização 

do trabalho docente. “É preciso enfatizar ainda que as técnicas estão à serviço do 

processo de ensino, e não o contrário. Explicitando melhor: as técnicas estão 

destinadas ao professor e ao aluno, e não estes às técnicas” (ARAUJO, 2014, p. 26). 

Essa compreensão é indispensável para a realização de uma prática crítica voltada 

para a práxis. Assim, o professor em formação precisa conhecer e debater acerca de 

variadas estratégias de ensino, suas indicações e cuidados durante a utilização e, 



 
 

66

também, no concernente aos seus aspectos instrumentais, para que, quando em 

atuação, possa tomar decisões no momento do planejamento do ensino. 

 Sob tal perspectiva, o planejamento dos processos de ensino e 

aprendizagem é fundamental para a efetivação de uma prática voltada para a práxis, 

em que as estratégias são escolhidas de maneira refletida, na busca de objetivos de 

aprendizagem, e não numa atitude meramente técnica. 

 

4.3 Planejamento dos processos de ensino e aprendiz agem 

 

 Refletir sobre o planejamento dos processos de ensino e aprendizagem é 

fundamental para uma gestão crítica da sala de aula e comprometida com a 

formação de cidadãos, pois a organização desses processos não pode ser feita de 

maneira improvisada, sem prévia reflexão. “Com o planejamento, esperamos prever 

ações e condições; racionalizar tempo e meios; fugir do improviso e da rotina; 

assegurar unidade, coerência, continuidade e sentido ao nosso trabalho” (FARIAS et 

al., 2008, p. 107). Além disso, o planejamento possibilita a reflexão crítica e a 

criação de novas possibilidades. 

 Ao entrar em sala de aula sem o devido planejamento de sua prática, o 

professor corre o risco de realizar estratégias vazias e repetitivas, pautadas apenas 

na exposição de conteúdos e realização de exercícios propostos no livro didático. 

Discutir sobre essa prática não é reduzir a Didática ao como fazer, ao contrário, é 

ampliar essa preocupação também para o: para quê?, o quê?, onde?, articulando os 

objetivos de aprendizagem com a realidade do ensino de maneira crítica e 

contextualizada. 

 Planejar, então, é um exercício que se costuma desempenhar na vida. 

Fazer uma viagem, preparar uma festa ou mesmo a rotina do dia a dia são 

atividades que naturalmente se planeja, pois se quer ganhar tempo e que tudo saia 

como o previsto, obtendo sucesso nas metas. Por que não se faz o mesmo na 

atividade docente? O planejamento do processo de ensino, visando à 

aprendizagem, também deveria ser uma ação natural no trabalho do professor, 

entretanto, essa prática, quando realizada, muitas vezes é exercida apenas por 

obrigação.  

 Não estou defendendo o planejamento como panaceia para os entraves 

do ensino, pois sei que este não constitui fórmula ou receita pronta, possível de ser 
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aplicada a todas as situações, sem levar em conta as particularidades. Assim, sendo 

o ensino uma atividade complexa, a realização do planejamento e sua concretização 

no plano não são garantia de sucesso. Sua falta, contudo, certamente, é prejudicial 

para o ensino. 

 Para sua realização, o professor utiliza saberes que não se reduzem a 

conhecimentos instrumentais. 

 
O planejamento não assegura, por si só, o andamento do processo de 
ensino. Mesmo porque sua elaboração está em função da direção, 
organização e coordenação do ensino. É preciso, pois, que os planos 
estejam continuamente ligados à prática, de modo que sejam sempre 
revistos e refeitos. A ação docente vai ganhando eficácia na medida em que 
o professor vai acumulando e enriquecendo experiências ao lidar com 
situações concretas de ensino. Isso significa que, para planejar, o professor 
se serve, de um lado, dos conhecimentos do processo didático e das 
metodologias específicas das matérias e, de outro, da sua própria 
experiência prática. (LIBÂNEO, 1994, p. 225). 

 
 As palavras de Libâneo mostram a necessidade de que os planos sejam 

constantemente revistos e refeitos. O que se verifica, no entanto, muitas vezes, é o 

planejamento sendo reduzido a uma atividade em que o professor preenche e 

entrega à coordenação da escola um formulário, sem refletir adequadamente sobre 

cada elemento. Em alguns casos, os professores copiam ou fazem fotocópias do 

plano do ano anterior e o entregam à coordenação da escola, com a sensação de 

mais uma atividade burocrática cumprida. A impossibilidade de dar conta da tarefa é 

justificada por diferentes motivos, como a falta de tempo e o pensamento de que 

nada vai mudar.  

 Farias et al. (2008, p. 105) lembram que essa resistência de parte dos 

professores brasileiros ao planejamento está nos resquícios do período da ditadura, 

sob os auspícios do tecnicismo, pois  

 
[...] nesse período prevaleceu o planejamento como mecanismo de 
padronização e controle do trabalho de professores, privilegiando, 
sobremaneira, a forma, a redação técnica e os formulários, em detrimento 
do conteúdo e dos fins da prática docente. Esta abordagem do 
planejamento favoreceu o desenvolvimento de práticas docentes 
individualistas, fragmentadas e promotoras da cópia, da reprodução, do 
silêncio e do ativismo. 

 
 A tentativa de controle do trabalho docente ainda pode ser observada nos 

dias atuais. Muitas escolas exigem que o plano do professor seja corrigido pelo 

supervisor escolar. Dessa forma, o supervisor ou coordenador escolar, com todo o 
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poder que lhe é atribuído, analisa essa atividade docente, muitas vezes de maneira 

técnica e superficial, e isto quando o faz.  

 Esse é um ponto por demais interessante de ser analisado, pois muitos 

professores se queixam de que os planos não são revisados por seus 

coordenadores e supervisores, como se carecessem de suas aprovações. A falta de 

análise por parte desses profissionais enseja, inclusive, desestímulo por parte de 

alguns docentes, que não veem sentido para a realização do planejamento, caso 

este não seja avaliado por seus “superiores”, mas que o realizam, preenchendo seus 

formulários para o cumprimento dessa obrigação burocrática. 

 
Inicialmente o professor foi ‘seduzido’ pelas promessas do planejamento, 
como se através dele tudo pudesse ser resolvido. Só depois, à medida que 
as coisas não iam acontecendo, foi desacreditando, se decepcionou, mas 
continuou sendo cobrado para que fizesse: caiu-se no vazio do fazer 
alienado. Deixou de ser uma autêntica elaboração, tornando-se uma prática 
mimética. (VASCONCELLOS, 2014, p. 34). 

 
 É importante os professores compreenderem que a realização do 

planejamento não é para a escola, mas para eles mesmos, tomando assim a 

consciência de que essa prática deve trazer autonomia e não aprisionar o trabalho 

docente. Nessa perspectiva, o papel do supervisor é de colaboração e não de fiscal. 

 Destarte, o plano não precisa ser algo rígido a ser executado a todo e 

qualquer custo. A flexibilidade “[...] deve ser uma característica inerente ao 

planejamento do ensino, pois se trata de prática social, interativa, imprevisível” 

(PASSOS, 2014, p. 373). Saber lidar com essa imprevisibilidade da aula é condição 

importante para a prática docente.  

 Essa característica se contrapõe à visão de que o planejamento é um 

roteiro, uma receita que deve ser seguida passo a passo, sem liberdade para 

modificações. Nessa linha de pensamento, ao definir planejamento, Vasconcellos 

(2014, p. 80) o distingue do script de uma peça, lembrando que “[...] uma vez 

montada a peça, praticamente nada se altera, vai ser a repetição do mesmo, 

enquanto que o planejamento, sobretudo educacional, não chega a este nível de 

detalhamento e de amarração segundo a segundo”. Assim, reflexão, renovação e 

flexibilidade precisam existir no momento do planejamento para que o ato se ensinar 

não se restrinja ao “dar aulas” repetitivas e vazias de sentido para os alunos e para o 

próprio docente. 
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 Da mesma forma, planejar precisa ser uma atividade contínua, tornando-

se um hábito do professor. Quando se fala de hábito, não se menciona de maneira 

pejorativa, o planejamento feito de maneira automática e burocrática, como ressaltei, 

mas essa continuidade deve vir da consciência de sua importância para o ensino 

comprometido com a aprendizagem. 

 Além da flexibilidade e da continuidade, na esteira das ideias de Luckesi 

(2006, p. 164) “[...] a atividade de planejar é uma atividade coletiva, uma vez que o 

ato de ensinar na escola, hoje, é um ato coletivo”. Assim, postulo um planejamento 

feito em parceria pelos professores, levantando hipóteses, debatendo sobre as 

dificuldades enfrentadas e as soluções encontradas.  

 Com base num relacionamento de colaboração, oposto ao de fiscalização 

técnica e burocrática, professores, coordenadores e supervisores, juntos, precisam 

pensar nos limites e possibilidades dessa atividade, em parceria, numa perspectiva 

crítica e interdisciplinar, respeitando a autonomia do trabalho docente. A escola tem 

um papel fundamental nesse processo, ao proporcionar momento para que esses 

profissionais possam se encontrar e mais tempo para que o docente possa pensar e 

planejar sua prática. 

 É necessário esclarecer que planejamento e plano são recursos diferentes, 

embora estreitamente vinculados. O planejamento é uma reflexão que difere da 

imaginação e do sonhar porque requer tomada de decisões, compromisso, e prevê 

passos para que a ação seja realizada. Plano é o seu produto, que poderá ser 

registrado ou não (VASCONCELLOS, 2014) e 

 
[...] desde que seja realmente o resultado de um processo reflexivo, pode 
adquirir vários formatos. O registro, a documentação tipo de formulário, não 
se constituem no aspecto mais importante de um planejamento, mas tem 
sua relevância: serve de referencial para outros momentos de 
planejamento, é um registro textual das intenções e dos encaminhamentos 
pedagógicos dados a um determinado processo de ensino-aprendizagem. 
(PASSOS, 2014, p. 375). 

  
 O registro textual no plano auxilia o professor em planejamentos futuros o 

lembrado daquilo que foi realizado, o que deu certo e também o que não foi 

interessante, colaborando para sua reflexão. Ademais, possibilita que o professor 

possa compartilhar suas ideias com outros colegas. Outra utilidade desse registro é, 

caso o docente necessite se ausentar, o professor que o substituir terá mais 

condições de conduzir o ensino, compreendendo sua intenção, isso desde que o 
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plano seja efetuado de maneira clara, privilegiando adequadamente todos os seus 

elementos. São eles: objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, recursos 

didáticos e avaliação. 

 Os objetivos constituem a primeira coisa que o professor precisa pensar 

ao planejar o ensino. Eles indicam as aprendizagens pretendidas para seus alunos 

desenvolverem, direcionando assim a ação docente. Muitos docentes, ao traçarem o 

plano de ensino, redigem os objetivos pautados em sua prática, descrevendo suas 

atitudes. Os objetivos, entretanto, precisam ser formulados pensando nos alunos, 

pois representam os resultados de aprendizagem esperados. 

 Após definir os objetivos almejados, o professor indica nos conteúdos os 

assuntos que serão trabalhados em função destes objetivos. 

 
A seleção e organização dos conteúdos passam por determinados 
requisitos e critérios, bem como pela especificidade da matéria. Devemos 
lembrar-nos de que os conteúdos não constituem apenas de 
conhecimentos, mas também de habilidades, capacidades, atitudes e 
convicções. (LIBÂNEO, 1994, p. 234). 

 
 Na escolha dos conteúdos, Libâneo propõem alguns critérios. São eles: 1 

– correspondência entre os objetivos gerais e os cont eúdos , no qual o autor 

exprime que os “[...] objetivos devem expressar os objetivos sociais e pedagógicos 

da escola pública sintetizados na formação cultural e cientifica para todos” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 142); 2 – caráter científico , “[...] trata-se do selecionar as 

bases das ciências, transformadas em objetivos de ensino necessários à educação 

geral” (LIBÂNEO, 1994, p. 143); 3 – caráter sistemático , para a organização dos 

conteúdos seguindo uma lógica interna, interligados; 4 – relevância social , para 

fazer a ligação entre o conteúdo e a experiência prática, “[...] significa incorporar no 

programa as experiências e vivências das crianças na sua situação social concreta” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 144); e 5 – acessibilidade e solidez , compatibilizando os 

conteúdos com “[...] o nível de preparo e desenvolvimento mental dos alunos” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 144). Com a definição dos objetivos e conteúdos o professor 

deve examinar os procedimentos metodológicos que utilizará na busca de atingir as 

metas traçadas, indicando nos recursos didáticos os materiais necessários para a 

concretização das atividades escolhidas. 

 Os procedimentos metodológicos referem-se a como o processo de 

ensino será direcionado, buscando a aprendizagem, explicitando como os 

conteúdos serão trabalhados. Esse ‘como’ deve estar vinculado aos objetivos 
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traçados inicialmente. Com amparo nessa reflexão, o docente estabelece o 

percurso que pretende seguir, estimando o tempo (na tentativa de organizar o 

processo e não de enrijecê-lo de forma inflexível), estipulando as atividades que 

serão realizadas por ele e pelos alunos, escolhendo as estratégias que serão 

utilizadas e os recursos necessários. Quanto aos recursos, cabe uma reflexão 

acerca do emprego do livro didático.  

 
Há uma cobrança equivocada por parte de pais – especialmente de escolas 
particulares – no sentido de que o livro ‘seja esgotado’, que o professor ‘dê 
tudo’; chega haver até pressão para que o professor sequer altere a 
seqüência dos capítulos. Isto é um absurdo, pois nega a liberdade de 
cátedra, tão fundamental para o ensino de qualidade. (VASCONCELLOS, 
2014, p. 144). 

 
 A cobrança pela utilização do livro didático não vem de hoje. Esse é um 

mercado lucrativo para as editoras, e muitas escolas, inclusive, têm elaborado as 

próprias apostilas e vendido para outras instituições junto com a proposta de seu 

sistema de ensino. Destarte, a adoção do livro ou apostila em escolas particulares, 

especialmente, demanda mais um investimento financeiro dos pais (além das 

mensalidades, uniformes e outros gastos extras) que, ao conceberem a educação 

como um serviço, em vez de um direito, se acham no direito de cobrar essa 

utilização para que seu dinheiro seja realmente “bem gasto”.  

 Não condeno a adoção de livros didáticos pelas escolas, mas chamo 

atenção para o fato de, muitas vezes, a aula resumir-se à utilização desse, que é um 

recurso e não a própria aula. Ora, pois, se isso fosse verdade, para que 

professores? Estes não seriam necessários, pois os livros hoje trazem, inclusive, 

sugestões de planejamento. Questiono aqui essa concepção de ensino a fazer com 

que muitos planos se reduzam à simples descrição de um roteiro pautado na 

explicação, realização e correção dos exercícios propostos no livro didático.  

 O livro é mais um recurso utilizado para o ensino. É importante que o 

professor possa trazer outros materiais para enriquecer esse processo, incentivando 

seus alunos à pesquisa em outros livros, revistas, jornais e na internet, instigando à 

reflexão, o debate e à produção de novas ideias.  

 Outro momento importante para o planejamento do ensino é o da 

avaliação. 

 
Planejamento e avaliação são atos que estão a serviço da construção de 
resultados satisfatórios. Enquanto o planejamento traça previamente os 
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caminhos, a avaliação subsidia os redirecionamentos  que venham a se 
fazer necessários no percurso da ação. É um ato de investigar a qualidade 
dos resultados intermediários ou finais de uma ação, subsidiando sempre 
sua melhora. (LUCKESI, 2006, p. 165, grifo do autor). 

 
 A avaliação não deve ser um instrumento de ameaça e controle do aluno, 

tampouco o objetivo do ensino. Na prática pedagógica, ela ajuda o professor a saber 

como andam os encaminhamentos dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 Assim, quando se pensa em avaliação dos processos de ensino e 

aprendizagem, se está referindo à avaliação da aprendizagem do aluno, mas 

também do trabalho do professor, que é o responsável pela atividade do ensino em 

sala de aula e da própria instituição de ensino. O mau desempenho em uma 

avaliação pode ocorrer por vários motivos: dificuldades de aprendizagem, falhas na 

dinâmica em sala de aula e até mesmo problemas de iluminação e acústica em sala 

de aula. Afinal, um aluno pode ter dificuldades em enxergar o que está escrito na 

lousa (por problemas de iluminação ou posicionamento); nas atividades (por estar 

com problemas de visão), também pode não conseguir o que o professor e/ou os 

colegas falam por problemas de acústica da sala de aula, entre muitas outras 

questões. Cabe ao docente estar atento ao que acontece não apenas no momento 

de corrigir um instrumento de avaliação, mas também no próprio desenrolar do 

ensino.  

 Dessa maneira, no processo de planejamento a avaliação serve para que 

o professor possa (re)planejar suas atividades, buscando superar os entraves e dar 

continuidade às aprendizagens obtidas. Abordarei essa temática de maneira mais 

aprofundada no tópico seguinte. 

 

4.4 Avaliação 

  

 Avaliar é uma atividade necessária para uma prática docente crítica, pois 

com base nela, os resultados alcançados “[...] no decorrer do trabalho conjunto do 

professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de 

constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções 

necessárias” (LIBÂNEO, 1994, p. 195). O verdadeiro sentido da avaliação escolar, 

como o próprio nome sugere, é avaliar a aprendizagem do aluno, constatando seus 

avanços e diagnosticando as dificuldades enfrentadas nesses processos, assim 
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como, servir como instrumento para a autoavaliação docente acerca de sua 

atividade de ensino. 

 Este importante instrumento para a melhoria do ensino e da 

aprendizagem escolar, contudo, tem seu significado distorcido na prática, perdendo 

sua real acepção. Professores e alunos são cobrados por notas, como se estas, 

sozinhas, revelassem a qualidade do trabalho docente e medissem a inteligência do 

aluno. Parecem não perceber que “[...] notas escolares não formam, mas 

aprendizagem sim. Afinal, somos e agimos da forma como aprendemos ao longo da 

vida, nas múltiplas e variadas oportunidades que temos de aprender” (LUCKESI, 

2014, p. 101), assim, é possível observar, muitas vezes, nas escolas, alunos sendo 

aprovados em suas notas, mesmo apresentando lacunas em suas aprendizagens, 

questão suscitada por Luckesi (2014) ao analisar o problema das notas e médias 

escolares. 

 Dessa maneira, a avaliação é um assunto complexo, tema clássico da 

Didática, que necessita continuar sendo examinado durante a formação docente, 

pois, como assevera Vasconcellos (2007, p. 16): 

 
Percebemos que o problema da avaliação é muito sério e tem raízes 
profundas: não é problema de matéria, nível, curso ou escola; é de todo um 
sistema educacional, inserido num sistema social determinado, que impõe 
certos valores desumanos como o utilitarismo, a competição, o 
individualismo, o consumismo, a alienação, a marginalização, valores estes 
que estão incorporados em práticas sociais, cujos resultados colhemos em 
sala de aula, uma vez que funcionam como ‘filtros’ de interpretação do 
sentido da educação e da avaliação. 

  
 A intenção de adaptar o aluno aos valores vigentes na sociedade 

oficializa a prática distorcida da avaliação na qual o foco é a nota e onde um clima 

de tensão, individualismo e competitividade é valorizado. Quando se pensa nessa 

temática, na maioria das vezes, a primeira coisa que vem à mente é prova. Isso 

ocorre porque esse é o instrumento de coleta de dados mais utilizado nas escolas. 

Efetivamente, para discutir essa temática, é preciso antes, diferenciar instrumento de 

coleta de dados de instrumento de avaliação. 

 
Testes, provas, questionários, redação, argüição, entre outros, de fato são 
instrumentos de coleta de dados para subsidiar a constatação (ou 
configuração) da realidade, que, por sua vez, permitirá a sua qualificação, 
qualificação da realidade descrita, centro da atividade de avaliar. Com isso, 
queremos lembrar que, cotidianamente, confundimos instrumentos de coleta 
de dados com instrumentos de avaliação, o que dificulta ainda mais as 
tentativas de superação do equívoco de praticar exames e chamá-los de 
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avaliação. As provas, que são os instrumentos dos exames, passaram, 
direta e imediatamente, a ser denominadas instrumentos de avaliação. 
Trata-se, no entanto, de uma inadequação que automaticamente repetimos. 
(LUCKESI, 2002, p. 6). 

 
 Avaliar os alunos apenas utilizando avaliações escritas é um erro, pois 

esse não é o único instrumento de coleta eficaz. Além disso, a forma como esta é 

elaborada, utilizada e corrigida, nas escolas, muitas vezes é equivocada. Confundir 

instrumentos de coletas de dados com instrumentos de avaliação e a inversão de 

sentido na utilização deste meio que “[...] de um meio  de acompanhamento de um 

processo, acabou se transformando no fim  desse processo, na prática dos alunos e 

da escola” (VASCONCELLOS, 2007, p. 68, grifos do autor), trouxe como frutos 

alunos que estudam para fazer provas e passar de ano e que só se dedicam às 

atividades que valem algum ponto ou nota, fazendo, desta maneira, com que o 

estudo, que deveria ser motivado pela vontade de aprender, também tenha sua 

razão modificada. 

 No momento de elaboração de um instrumento de coleta de dados para 

avaliação, o professor precisa estar ciente do que pretende analisar, refletindo 

acerca daquilo que o aluno deve ter aprendido e de outras questões relacionadas à 

turma. Nessa reflexão alguns questionamentos são interessantes, tais como: que 

aprendizagens pretendo verificar? Qual o perfil da minha turma? Quanto tempo os 

alunos têm disponível para resolução da atividade proposta? Esses são alguns 

questionamentos fundamentais para decisão acerca do instrumento utilizado, assim 

como da quantidade e estilo (objetivas ou subjetivas) das questões. 

 No caso da prova, especificamente, sua utilização é equivocada quando 

utilizada para ameaçar, punir e classificar os alunos, Luckesi (2006, p. 21) analisa 

esse ponto, observando que 

 
[...] os professores elaboram suas provas para ‘provar’ os alunos e não para 
auxiliá-los na sua aprendizagem; por vezes, ou até em muitos casos, 
elaboram provas para ‘reprovar’ seus alunos. Esse fato possibilita 
distorções, as mais variadas, tais como: ameaças, das quais já falamos; 
elaboração de itens de prova deslocados dos conteúdos ensinados em sala 
de aula; construção de questões sobre assuntos trabalhados com os 
alunos, porém com um nível de complexidade maior do que aquele que foi 
trabalhado; uso de linguagem incompreensível para os alunos etc.  

 
  Os erros na correção também são comuns. Ocorrem quando o professor 

espera respostas memorizadas de seus alunos, mas também quando privilegia ou 

persegue determinados estudantes, realizando a correção de maneira diferenciada, 
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afinal, “[...] avaliar envolve julgamento, mas da produção objetiva do educando – em 

função dos critérios estabelecidos coletivamente – e não o julgamento da pessoa” 

(VASCONCELLOS, 2010, p. 20).  

 Apesar de listar os equívocos cometidos na elaboração, utilização e 

correção da avaliação escrita, concordo com a noção de que este também é um 

bom instrumento de coleta de dados para o diagnóstico e avaliação da 

aprendizagem, quando bem elaborado e quando os resultados são utilizados para 

reorientar o ensino e não para apenas classificar o aluno.  

 Além do equívoco de compreender avaliação unicamente como “ato de 

aplicar provas, atribuir notas e classificar alunos”, Libâneo (1994, p. 198-199) lista 

outros erros cometidos nesse momento, a saber: “utilizar a avaliação como 

recompensa aos bons alunos e punição para os desinteressados”, já abordado 

anteriormente; “professores que por confiarem demais em seu ‘olho clínico’, 

dispensam verificações parciais no decorrer das aulas”, fazendo assim, julgamentos 

preconceituosos acerca do desempenho dos alunos, preterindo e preferindo os 

estudantes de acordo com sua afinidade pessoal; e “rejeitar as medidas 

quantitativas de aprendizagem em favor de dados qualitativos”, pois os instrumentos 

de coleta de dados são basilares para a análise da aprendizagem dos discentes e 

da qualidade do ensino. 

 De tal modo, Libâneo (1994, p. 200) assegura que a relação entre os 

aspectos quantitativos e qualitativos é fundamental durante a avaliação, 

asseverando que 

 
[...] provas escritas e outros instrumentos de avaliação são meios 
necessários de obtenção de informação sobre o rendimento dos alunos. A 
escola, os professores, os alunos e os pais necessitam da comprovação 
quantitativa e qualitativa dos resultados do ensino e da aprendizagem para 
analisar e avaliar o trabalho desenvolvido. Além disso, por mais que o 
professor se empenhe na motivação interna dos alunos, nem sempre 
conseguirá deles o desejo espontâneo para o estudo. As crianças precisam 
de estimulação externa, precisam sentir-se desafiadas a fim de mobilizarem 
suas energias físicas e intelectuais. 

 
 Na esteira das ideias de Libâneo, estendo essa reflexão não apenas para 

crianças, mas também para adolescentes e adultos. No meio cultural, a avaliação 

funciona como um instrumento para estimular o estudo. Não defendo essa lógica, ao 

contrário, mas compreendo que é preciso ter ciência disso para transformar a 

avaliação e trazer seu real sentido para a prática educativa. Compreender que 
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alunos, muitas vezes, estudam para fazer as provas é importante para “nadar contra 

a maré”, na tentativa de despertar o real sentido do estudo.  

 
O futuro educador precisa tomar consciência dessa contradição, sob pena 
de ficar com um conjunto teórico que não dá conta dos problemas da 
realidade; a própria teoria deve trabalhar tanto o verdadeiro sentido da 
avaliação, quanto os determinantes sociais que estão a distorcer este 
sentido. (VASCONCELLOS, 2007, p. 100). 

 
 A prática da avaliação é imprescindível para a qualidade do trabalho 

docente, assim como para a aprendizagem do aluno e para o trabalho escolar.  

 

A avaliação deve ter efeito prático: mudar a forma de trabalho tanto do 
professor (retomar assuntos, explicar de outra maneira, mudar a forma de 
organizar o trabalho em sala de aula, dar atenção especial aos alunos que 
tem maior dificuldade, etc.), quanto do aluno (empenhar-se mais, dar 
atenção à matéria com dificuldade, rever esquema de participação em sala 
de aula, rever método de estudo, etc.) e da escola (condições de estudo, 
espaço para recuperação, revisão do currículo, integração entre 
professores, etc.). (VASCONCELLOS, 2007, p. 91). 

 
  O professor em formação precisa refletir sobre a forma equivocada como 

a avaliação da aprendizagem é concebida e realizada na prática escolar para 

transformar essa realidade. É verdade que algumas questões, muitas vezes fogem 

de sua alçada, tal como a utilização da prova como único instrumento de coleta de 

dados para a avaliação, adotada pela maioria das escolas. Mesmo em situações já 

determinadas, entretanto, como essa, de mudanças mais complicadas, o docente 

pode ter atitudes diferentes, amenizando muitos dos desacertos adotados na prática 

educativa e tidos como normais.  

 Desse modo, inspirada nos estudos de Libâneo (1994), Luckesi (2002, 

2006, 2014) e Vasconcellos (2007, 2010), reuno algumas atitudes que podem ser 

adotadas pelos docentes na busca da melhoria da prática da avaliação da 

aprendizagem. 

a)  Evitar atribuir tanta importância à avaliação e scrita  – O professor 

pode buscar outros instrumentos para coletar as informações 

necessárias sobre a aprendizagem dos alunos. Desenhos, 

dramatizações, pesquisas, exposições orais, entre outras atividades, 

constituem outras opções interessantes para o estudante demonstrar 

aquilo que compreendeu acerca do conteúdo trabalhado. Além disso, é 

interessante evitar o uso de afirmações do tipo “se eu fosse você 
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prestaria atenção porque isso vai cair na prova”, pois, dessa maneira, 

está passando para seus alunos a ideia de que só devem prestar 

atenção e estudar aquilo que será cobrado em avaliações escritas. 

b) Despertar em seus alunos o real sentido do estud o – Esse é um 

grande problema vivenciado nos dias de hoje; estudar simplesmente 

para conhecer coisas novas e aprender perdeu o sentido para muitos 

alunos. Algumas vezes, isso pode ser fruto de nossa atitude como 

educadores, assim como da escola e dos próprios pais, ao se conceder 

elevado destaque à avaliação escrita, como discutido no tópico 

anterior. O empenho do professor para despertar em seus alunos o 

prazer em aprender, em descobrir coisas novas e em pensar é, dessa 

maneira, deveras importante. Sei que esta não é uma tarefa simples, 

mas é, certamente, imprescindível no esforço pela aprendizagem 

significativa dos alunos. 

c)  Comparar os alunos a si mesmos  – Deixar de direcionar os 

questionamentos apenas aos “melhores alunos” e evitar a comparação 

entre eles com afirmações do estilo “fulano, que é sempre comportado 

e estudioso, tirou a nota máxima, já sicrano, que vive conversando e 

não presta atenção na aula...”. Os alunos precisam ser comparados a 

si mesmos, o professor há que mostrar suas potencialidades e 

evoluções durante a avaliação, assim como aquilo que podem 

melhorar. 

d) Deixar claros os critérios de avaliação  – A avaliação não é para ser 

uma “pegadinha” para dividir o grupo dos “espertos” dos “distraídos”. 

Os alunos precisam saber desde o início as aprendizagens que serão 

cobradas e os critérios adotados na correção. Não convém elaborar 

questionários com as questões da prova, ao contrário, estes só 

estimulam a memorização, mas sim de esclarecer para os alunos as 

atitudes e habilidades que serão analisadas no momento da correção, 

destacando aquilo que é importante para a aprendizagem. 

e)  Esquivar-se de questões que cobrem memorização nas avaliações 

escritas  – Mostrar para os alunos que o que se pretende avaliar é o 

nível de compreensão, análise, comparação e exposição dos temas 

tratados e não o que eles memorizaram. Para isso, é prudente o 
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professor evitar os questionários de revisão e abolir a utilização de 

questões reproduzidas dos livros didáticos e outros materiais adotados 

nas aulas, elaborando questões que verifiquem realmente a 

aprendizagem dos alunos. 

f)  Retomar os pontos de maior dificuldade  – Após a análise das 

avaliações, é importante professor encontrar, por mais difícil que seja, 

um tempo para revisar os pontos de maior dificuldade, esclarecendo 

as dúvidas dos alunos. Compreendo que nem sempre é um trabalho 

simples a razão do elevado nível de cobranças da escola, mas, para 

trabalhar a aprendizagem dos alunos, não é possível ignorar seus 

entraves. Em avaliação, como lembra Luckesi (2014, p. 111, grifo do 

autor): “[...] busca-se revelar a qualidade dos resultados da ação, 

tendo em vista investir mais e mais, caso seja necessário para atingir 

a qualidade desejada, isto é, a aprendizagem do necessário por parte 

de todos os educandos ”. 

  

 Assim, o professor pode estabelecer um tempo para as revisões dos 

conteúdos em que os alunos apresentaram maior dificuldade e esclarecimento das 

dúvidas no planejamento das aulas e, também, “batalhar” com a escola um tempo 

durante as aulas para que seja possível retomar os assuntos de maior dificuldade, 

argumentando a importância desse momento para a aprendizagem de todos os 

discentes, afinal, a aprendizagem dos alunos deve ser o grande objetivo de uma 

escola. 

 Como é possível verificar, apesar de o problema da avaliação ser 

complexo e ensejado, muitas vezes, não apenas pelos professores, mas pela 

própria escola e, até mesmo, pelos pais dos alunos, algumas atitudes visando à 

melhoria dessa prática dependem do trabalho do professor. Desta feita, discutir essa 

temática, juntamente com os outros temas elencados neste capítulo, de maneira 

crítica, contextualizada e voltada para a práxis educativa continua sendo essencial 

dentro da Didática.  

 Além dos temas tratados até então neste capítulo, em suas 

considerações acerca da Didática, Candau propõe novos desafios para essa área do 

conhecimento, asseverando que os processos educativos ocorrem em novas 

configurações. 
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A educação à distância e o mundo virtual são particularmente desafiantes 
nesta perspectiva para que não nos limitemos a uma transposição que não 
incorpora a especificidade destas realidades nem a uma mera 
tecnologização do ensino. Trabalhos realizados nesta direção têm 
provocado novas questões para a Didática. (CANDAU, 2001, p. 156). 

 
 Sob inspiração das reflexões de Candau, continuarei este texto, 

abordando outras temáticas importantes para a Didática, mas que ainda não são tão 

debatidas por esse campo investigativo. Inicio abordando a utilização das 

tecnologias. 

 

4.5 Tecnologias 

  

 É notável que, no momento atual, as tecnologias digitais fazem parte da 

rotina de muitas pessoas. Bancos, supermercados e escolas, cada vez mais, 

aderem às facilidades proporcionadas pela utilização dessas ferramentas. Desde 

cedo, muitas crianças têm acesso à computadores, tablets, smartphones e outros 

equipamentos digitais, tornando a utilização desses equipamentos, algo natural 

dessa nova geração. Isso tudo, entretanto, não é novidade para os educadores. 

Escolas públicas e privadas incentivam essa utilização mediante programas e 

propagandas, defendendo a posição de que são instituições modernas e 

“antenadas” com a “sociedade do conhecimento”.  

 A influência exercida pelas tecnologias na sociedade e, 

consequentemente, na Educação, tanto formal quanto informal, é inegável. Essa 

realidade traz novos desafios para nós educadores e pode, dependendo, 

evidentemente, da forma como essa tecnologia for utilizada, trazer novas formas de 

interação e elaboração de conhecimento. 

 
Na perspectiva da interatividade, o professor pode deixar de ser um 
transmissor de saberes para converter-se em formulador de problemas, 
provocador de interrogações, coordenador de equipes de trabalho, 
sistematizador de experiências e memória viva de uma educação que, em 
lugar de prender-se à transmissão, valoriza e possibilita o diálogo e a 
colaboração. (SILVA, 2005, p. 64). 

 
 Apesar de toda essa adequação da sociedade às tecnologias não ser 

algo tão novo, a discussão acerca de seu emprego para a Educação continua sendo 

necessária e atual. Com efeito, debater sobre sua utilização nos processos de 

ensino e aprendizagem é uma temática essencial para a Didática. 
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 A importância do uso das tecnologias e o interesse que elas despertam 

nos educandos são quase um consenso entre os educadores. Apesar dessa 

constatação, alguns professores ainda têm receio em utilizá-la, queixando-se de que 

em algumas escolas os computadores ficam trancados em um laboratório e que não 

foram preparados para utilizar essas tecnologias em suas aulas. 

 
Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter acesso à 
tecnologia de informação e comunicação (TIC), mas principalmente saber 
utilizar essa tecnologia para a busca e a seleção de informações que 
permitam a cada pessoa resolver os problemas do cotidiano, compreender 
o mundo e atuar na transformação de seu contexto. Assim, o uso da TIC 
com vistas à criação de uma rede de conhecimentos favorece a 
democratização do acesso à informação, a troca de informações e 
experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento 
humano, social, cultural e educacional. Tudo isso poderá levar à criação de 
uma sociedade mais justa e igualitária. (ALMEIDA, 2005, p. 71). 

  
 A preparação dos professores para essa utilização não se restringe ao 

acesso, que obviamente é “indescartável”, a essas tecnologias. Esse debate é bem 

mais complexo. Ter acesso e saber utilizar de maneira técnica os recursos 

tecnológicos é essencial, mas não é possível esquecer a importância da reflexão 

crítica dessa utilização. Destarte, torna-se fundamental refletir sobre a função 

social da escola que, como assevera Silva (2010, p. 190): 

 
[...] não é simplesmente a socialização das novas gerações no contexto 
das novas tecnologias – a ‘alfabetização digital’ entendida num sentido 
restrito: gerar   mão-de-obra para o mercado de trabalho cada vez mais 
informatizado –, mas a educação do sujeito em nosso tempo.  
 

 Essa compreensão é fundamental para que o emprego de recursos 

tecnológicos na educação não seja como sob a influência da tendência tecnicista, 

em que o professor era um coadjuvante no processo de ensino e de aprendizagem, 

tornando-se um simples executor de planos de aula preestabelecidos, sem poder 

exercer sua autonomia e onde a preocupação era apenas com a formação de mão 

de obra para o mercado de trabalho. Assim, há que se pensar na utilização das 

tecnologias como forma de inclusão dos cidadãos na sociedade e não de adaptação 

técnica e acrítica desses sujeitos. 

 A tecnologia é expressa como meio, instrumento, para colaborar no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. “Não é a tecnologia que 

vai resolver ou solucionar o problema educacional do Brasil. Poderá colaborar, no 

entanto, se for usada adequadamente, para o desenvolvimento educacional de 
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nossos estudantes” (MASETTO, 2000, p. 139). Isso porque o valor da tecnologia 

não está nela mesma, mas sim, no uso que dela se faz. 

 É possível usar um recurso inovador e reproduzir as mesmas atitudes, 

igual paradigma educacional tradicional pelo qual se foi formado. Dessa maneira, a 

utilização desse recurso, com fachada de modernidade, apenas remodela o velho 

em novos artefatos, sendo assim, uma utilização limitada (CORRÊA, 2003).  

 Utilizar as tecnologias é muito mais do que modernizar uma escola ou 

uma sala de aula. “Não se trata de simplesmente substituir o quadro-negro e o giz 

por algumas transparências, por vezes tecnicamente mal elaboradas ou até 

maravilhosamente construídas num power point, ou começar a usar um datashow” 

(MASETTO, 2000, p. 143). Essa modernização de velhas atitudes, não representa 

uma possibilidade, mas, uma limitação. 

 Qualquer recurso, seja ele tecnológico ou não, precisa ser escolhido de 

acordo com os objetivos de aprendizagem. As tecnologias podem ser empregados 

para dinamizar as aulas, estimular os alunos em pesquisas, assim como possibilita o 

compartilhamento de textos e trabalhos e a continuidade de discussões realizadas 

em sala, num outro horário, facilitando dessa maneira a interação do professor com 

os seus alunos e, também, dos alunos entre si. 

 Dessa forma, o papel do docente continua sendo essencial nos processos 

de ensino e aprendizagem, pois é ele que, de acordo com os objetivos almejados, 

poderá escolher o melhor recurso tecnológico a ser utilizado, assim como coordenar 

essa utilização. Para isso, é essencial, tratado linhas atrás, que o docente domine a 

utilização adequada dessas tecnologias, constatação sustentada por Kenski (2010, 

p. 106), ao asseverar que é preciso  

 
[...] identificar quais as melhores maneiras de usar as tecnologias para 
abordar um determinado tema ou projeto específico ou refletir sobre eles, de 
maneira a aliar as especificidades do ‘suporte’ pedagógico (do qual não se 
exclui nem a clássica aula expositiva nem, muito menos, o livro) ao objetivo 
maior da qualidade de aprendizagem de seus alunos. 
 

 Neste contexto, a discussão sobre o emprego das tecnologias é essencial 

durante a formação do professor, para que haja uma reflexão crítica sobre a 

educação e os processos de ensino e aprendizagem. Nesse panorama, a Didática 

não esgota o assunto, que representa um tema amplo e complexo, mas possibilita a 

reflexão desse uso numa perspectiva crítica e emancipatória. 
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  Da mesma forma, ainda inspirada nas considerações realizadas por 

Candau (2001, p. 154-155), observo que 

         
[...] a (re)construção da didática nos últimos anos resgata e atualiza a 
perspectiva de uma visão contextualizada e multidimensional do processo 
pedagógico. Passa então a trabalhar as questões inerentes aos processos 
de ensino-aprendizagem articulando as contribuições de diferentes áreas 
de conhecimento [...] Portanto, hoje o desafio é, tendo presente a 
especificidade da didática, trabalhar a articulação com diferentes áreas do 
conhecimento. A evolução dos Endipes evidencia claramente este 
processo. Hoje eles se configuram como um fórum onde especialistas da 
área de educação e áreas afins interagem numa perspectiva multi e 
interdisciplinar para aprofundar nas questões da prática pedagógica e da 
formação de professores. 

 
 Ao postular a articulação com as diversificadas áreas do conhecimento, 

interpreto a Didática como devendo trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. Essa 

articulação é defendida por outros estudiosos, como Fazenda (1993, 1994, 2006), 

Lenoir (2006), Libâneo (2003, 2012a, 2012b), Moraes (2005, 2008, 2015), Moran 

(2000), entre outros. Temática que será abordada no tópico seguinte. 

  

4.6 Interdisciplinaridade 

 

 Malgrado a interdisciplinaridade ter sido introduzida na educação 

brasileira há quase 40 anos, com a publicação, em 1976, do livro 

Interdisciplinaridade e a patologia do saber, de Hilton Japiassu e, anos depois, ter 

sido indicada para a educação escolar nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), e posteriormente, reafirmada com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN), essa temática ainda é pouco debatida no meio educacional, sendo alvo de 

dúvidas e dificuldades entre os educadores.  

 
Formadores e professores em formação trazem consigo uma postura 
engessada, fruto da escolarização tradicional que receberam ou de 
preconceitos cristalizados pela disputa de campo. A mesma só pode ser 
superada, gradativamente, se existir abertura ao novo, ao desconhecido, a 
partir de vivências dialógicas, na interação entre humanos, numa 
perspectiva holística. (FREIRE, 2011, p. 34). 

 
 Observa-se nas palavras da pesquisadora a constatação de que a 

educação tradicional, fechada e fragmentada, ainda representa uma barreira que 

deve ser superada para a incorporação de uma postura interdisciplinar. Em sua 

dissertação de mestrado, Freire (2011, p. 93) investigou o desenvolvimento da 

compreensão interdisciplinar em cursos de formação de professores, constatando 
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que, “[...] apesar da perspectiva interdisciplinar ter uma boa aceitação no nível 

teórico, os alunos ainda possuem certa dificuldade de compreender como essa 

perspectiva pode ser aplicada na prática educativa.  

 É notável entre os alunos uma posição de encantamento com a lógica 

interdisciplinar, compreendendo que o ensino estanque e fragmentado não atende 

às demandas de formação. Contudo, apesar desse encantamento, eles destacam os 

entraves enfrentados para a adoção de uma prática interdisciplinar. Sabe-se que 

esses obstáculos são reais e diversificados “[...] de ordem material, pessoal, 

institucional e gnoseológica. Entretanto, tais barreiras poderão ser transpostas pelo 

desejo de criar, de inovar, de ir além” (FAZENDA, 1993, p. 18). Debater essas 

questões na disciplina Didática representa a possibilidade de outra visão dos 

educadores em formação para essa temática.  

 
Atitudes e práticas interdisciplinares, todavia, não são incompatíveis com 
a organização do currículo por disciplinas escolares que têm por base as 
disciplinas científicas, porque não há prática interdisciplinar sem a 
especialização disciplinar. O vício principal do currículo por disciplinas é 
reduzir o ensino à exposição oral dos conteúdos factuais e ao material 
informativo do livro didático, sem considerar o processo de investigação, 
os modos de pensar a que as disciplinas recorrem, a funcionalidade 
desses conteúdos para a análise de problemas e situações concretas e 
para a vida prática cotidiana. É daí que se postula uma atitude 
interdisciplinar que mobiliza o professor a transitar do geral ao particular 
e deste ao geral, do conhecimento integrado ao especializado e deste ao 
integrado, do território da disciplina às suas fronteiras e vice-versa. 
(LIBÂNEO, 2003, p. 14). 

 
 A prática interdisciplinar não é contra a especialização científica das 

disciplinas, mas sim, contra a fragmentação cega, propondo a congregação das “[...] 

disciplinas ao redor de temas, ultrapassando fronteiras disciplinares e possibilitando 

a abordagem de tópicos comuns às diversas áreas” (MORAES, 2015, p. 10). A 

proposta é de que haja diálogo entre essas especialidades na busca de 

compreender as questões expressas pela realidade para resolvê-las. Assim, recorro 

às considerações de Moraes et al. (2014, p. 70-71), ao asseverarem que: 

  
[...] a interdisciplinaridade é um passo no sentido de atingirmos um melhor 
grau de compreensão da complexidade do conhecimento com vistas ao uso 
consciente desse conhecimento para a solução dos problemas que a 
sociedade apresenta. Ela é ao mesmo tempo uma abordagem 
epistemológica e metodológica desde que não só desafia as fronteiras 
disciplinares como também acrescenta novas análises da realidade. 
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 Ao buscar despertar os pedagogos em formação e em atuação para o 

olhar transversal e interdisciplinar, a Didática contribui para uma nova atitude desses 

educadores, em que se compreende que 

 
Ensinar é organizar situações de aprendizagem, criando condições que 
favoreçam a compreensão da complexidade do mundo, do contexto, do 
grupo, do ser humano e da própria identidade. Diz respeito a levantar ou 
incentivar a identificação de temas ou problemas de investigação, discutir 
sua importância, possibilitar a articulação entre diferentes pontos de vista, 
reconhecer distintos caminhos a seguir na busca de sua compreensão ou 
solução, negociar redefinições, incentivar a busca de distintas fontes de 
informações ou fornecer informações relevantes, favorecer a elaboração de 
conteúdos e a formalização de conceitos que propiciem a aprendizagem 
significativa. (ALMEIDA, 2005, p. 72). 

 
 As palavras de Almeida mostram a complexidade da atividade do 

ensino. Ensinar não é simplesmente “transmitir” conteúdos da cabeça do 

professor para o aluno. O ensino voltado para a verdadeira aprendizagem requer 

outras habilidades docentes, para que provoquem seus alunos a pensar de 

maneira crítica, formulando hipóteses e estabelecendo relações. Para que isso 

ocorra, a postura interdisciplinar é, certamente, a mais adequada.   

 Martins e Romanowski (2010, p. 64) destacam a importância da “[...] 

busca de construção do espaço interdisciplinar por meio de atividades e 

conhecimento articulados”.  Seguindo essa lógica, ao propor a realização de 

projetos interdisciplinares na disciplina Didática em cursos de formação de 

professores, Moraes (2015, p. 52) observou que estes “[...] têm a grande 

vantagem de dar espaço à iniciativa e à criatividade dos participantes. Além disso, 

estimulam o espírito coletivo, a solidariedade e a troca de informações, 

contribuindo decisivamente para a construção do conhecimento”. Na esteira das 

ideias desses pesquisadores, defendo a Didática como possuidora de um papel 

“indescartável” no estabelecimento da atitude interdisciplinar em cursos de 

formação de professores. 

 A pesquisa acerca dessa temática no campo investigativo da Didática, 

entretanto, ainda é tímida. Ao analisar os títulos dos trabalhos e dos pôsteres 

apresentados no Grupo de Trabalho (GT) de Didática no período da 23ª a 37ª 

Reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(Anped) entre os anos de 2000 a 2015, constatei que, apenas quatro trabalhos 

trataram do tema. É interessante observar que, durante o período analisado, dois 

trabalhos foram apresentados nos anos 2000 e 2001, na 23ª e 24ª reuniões, 
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respectivamente, e o outro apenas no ano de 2011, na 34ª reunião, ou seja, após 

nove anos. Nas duas reuniões seguintes, ocorridas nos anos de 2012 e 2013, a 

interdisciplinaridade voltou a desaparecer do GT de Didática e nenhum trabalho 

tratou do tema, que voltou a ser abordado em um estudo das 21 pesquisas, 

apresentadas na 37ª reunião, que aconteceu esse ano na cidade de Florianópolis. 

 Ao se analisar os Encontros Nacionais de Didática e Práticas de Ensino 

(Endipe), percebe-se que a realidade não é muito diferente. No XVI Endipe, 

realizado em Campinas, observa-se o esforço dos organizadores em tratar do 

assunto, haja vista que a interdisciplinaridade apareceu como subtema, em um dos 

três eixos, cujo título era: Currículo Interdisciplinar e Projeto Político-Pedagógico; 

escola de nove anos, escola em ciclos e a avaliação – desdobramentos para a 

Didática e para as Práticas de Ensino no cotidiano escolar. Além disso, o tema foi 

abordado em dois simpósios. Professor polivalente e o currículo interdisciplinar: 

desafios para a Didática e as Práticas de Ensino (metodologias específicas) e 

Didática e práticas curriculares interdisciplinares no ensino médio, fato comprovativo 

de que há intenção do evento em ampliar e valorizar essa discussão. 

 Embora seja valorizado esse debate por parte da organização do evento, 

algo me chamou a atenção: dos 809 trabalhos enviados pelos participantes – 458 

pôsteres e 351 painéis – apenas dez traziam em seu título o tema 

interdisciplinaridade. 

 Esses indicadores confirmam que a temática interdisciplinaridade, apesar 

de sua importância para a prática educativa, sua relevância na formação de 

professores e valorização por parte de muitos intelectuais da Didática, ainda é um 

tema pouco abordado nas pesquisas desse campo investigativo. Quebrar esses 

paradigmas na formulação do conceito e da prática interdisciplinar por meio dos 

debates, pesquisas e encontros é um trabalho árduo, mas que, certamente, trará 

bons frutos.  

 Após delinear a revisão teórica sobre os temas clássicos e alguns dos 

assuntos havidos como novos pela Didática, prosseguirei o estudo, expondo no 

próximo capítulo as percepções dos pedagogos em formação a respeito da Didática, 

assim como suas expectativas e as temáticas com as quais esses discentes 

esperam entrar em contato durante a realização da disciplina. 
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5 A DIDÁTICA NA VISÃO DOS PEDAGOGOS EM FORMAÇÃO 

 

“Quando falo em prática pedagógica, 

parto de uma preocupação sobre o papel 

que a Didática pode exercer na formação 

do professor. Ela pode funcionar como 

instrumento para efetivação de uma 

prática pedagógica acrítica e repetitiva ou, 

ao contrário, se constituir em veículo que 

contribua para a modificação da prática 

pedagógica. Nesse sentido ela produz o 

novo.” 

(Veiga, 1992, p. 15) 

 

 Nesta tese, postulo a importância da Didática na formação dos futuros 

professores como disciplina que aborda os processos de ensino e aprendizagem em 

suas múltiplas dimensões, estimulando a reflexão crítica e contextualizada desses 

profissionais em formação, visando a uma prática crítica e reflexiva.  

 Com este propósito, vou abordar neste capítulo a visão de Didática para 

os alunos em formação no curso de Pedagogia. Inicio com a análise das visões dos 

discentes para traçar as expectativas e entendimentos da disciplina, antes de 

conhecer seu objeto de estudo e, também, anteriormente a um contato mais 

aprofundado com o chão da escola. 

 Para investigar esses pontos, peço para que os alunos matriculados na 

disciplina Didática, da qual fui uma das docentes, no semestre 2015.1, do curso de 

Pedagogia Diurno da Universidade Federal do Ceará, respondessem, no primeiro 

dia de aula7, um questionário8, cujo objetivo principal era conhecer o perfil da turma 

e seus conhecimentos prévios. Convém ressaltar que essa é uma disciplina 

obrigatória no currículo do quarto semestre. 

 O questionário foi respondido por 22 discentes e continha sete questões 

que versavam sobre: a escolha pelo curso de licenciatura; sua compreensão do que 
                                                 
7  Como ainda estava de licença-maternidade no início do período letivo, antes da primeira aula comigo, 

os alunos tiveram três encontros com a professora Silvia Elisabeth, nos quais elaboraram projetos 
interdisciplinares. 

8  Ver questionário no Apêndice A. 
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vem a ser Didática, a importância na formação do educador e seus temas; visões 

acerca de uma “boa aula” e qualidades necessárias para o bom desempenho do 

trabalho docente. Para maior compreensão, iniciarei apresentando suas noções 

sobre o trabalho docente e o ensino, importantes categorias da Didática. 

 

5.1 Percepções sobre o trabalho docente e o ensino 

 

 Quando questionados acerca de quais qualidades consideravam 

importantes para o bom desempenho da atividade docente, os alunos apresentaram 

uma diversidade de respostas.  

 Domínio do conteúdo, dinamismo e boa didática foram os atributos mais 

mencionados, lembrados por sete dos 24 alunos sujeitos da pesquisa. Em seguida, 

vieram o amor pela profissão e o gosto por ensinar, lembrados por cinco 

estudantes. O bom relacionamento com os alunos foi evocado por quatro 

respondentes, assim como ter uma boa postura e expressão em sala de aula. 

Também citadas por quatro alunos foram as qualidades compromisso e paciência. 

Ser dedicado e estudioso foram virtudes lembradas por três estudantes.  

 Algumas qualidades foram mencionadas somente por dois alunos: 

perseverança, saber lidar com as diferenças, criatividade, empatia, alegria, 

organização, flexibilidade e ser observador. Entre os atributos apontados apenas por 

um aluno estão: caráter, compreensão, interatividade, inovação, boa qualificação, 

autoavaliação, reflexividade, profissionalismo e disciplina. 

 A variedade de respostas mostra a complexidade do trabalho docente e 

sua subjetividade. As qualidades consideradas como importantes por um aluno são 

diferentes das pensadas por outro. Sabe-se que essa compreensão tem estreita 

relação com a identidade e a história de vida do respondente e que essa avaliação é 

realmente subjetiva. Alguns atribuem mais importância para qualidades técnicas e 

outros para as qualidades mais subjetivas. 

 Como lembra, porém, Cunha (2004, p. 149), “[...] dificilmente um aluno 

apontaria um professor como bom ou melhor de um curso, sem que este tenha 

condições básicas de conhecimento de sua matéria de ensino, ou habilidades para 

organizar suas aulas, além de manter relações positivas”. Essa ideia pude verificar 

nas repostas dos alunos investigados, haja vista que a maioria citou qualidades 
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relacionadas ao conhecimento do docente, a organização do ensino e/ ou 

qualidades que interferem na relação entre professor e aluno. 

 Quando questionados a respeito do que caracterizaria uma boa aula, 13 

dos 24 alunos usaram a palavra “dinâmica” em suas respostas. Esse é um dado 

importante, pois mostra a compreensão de que a aula em que os alunos são 

estimulados à passividade não configura uma situação interessante para a 

aprendizagem, pois professores e alunos devem ser protagonistas desse processo. 

“Para mim, uma boa aula deve ser dinâmica, envolvente, onde os alunos possam (e 

queiram) participar, fazendo do diálogo uma excelente forma de aprendizado” 

(ROSA). Verifica-se nesse depoimento a referência ao bom diálogo entre professor e 

aluno, fazendo com que o aprendiz “tenha voz”. A atividade discente também foi 

uma característica da “boa aula” ressaltada por outros questionados.  

 
Eu não acho que uma boa aula se caracteriza só por ter um professor 
‘bonzinho’ que conquista o aluno pelo afetivo, isso é bom, mas não é 
crucial. O professor tem que tirar o aluno da zona de conforto, desafiar 
mesmo, fazer com que o aluno pare de ser estático d entro de sala de 
aula  e acabe por ‘sacudir’ o intelecto e suas posturas... e acredito que o 
professor tem essa capacidade através dos temas discutidos propor essa 
sacudida, transformar, fazer pensar, criticar e modificar seu aluno. (LETÍCIA, 
grifo meu). 

 
 As respostas expostas mostram a consciência de que o ensino verbalista 

tradicional – em que apenas o professor tem voz – está superado. Para isso, o 

professor deve tirar o aluno dessa zona de conforto, estimular a reflexão crítica e a 

vontade de participar, contextualizando e relacionando os conhecimentos. Na esteira 

dessa reflexão, a interdisciplinaridade foi lembrada por uma aluna como importante 

estratégia para trazer sentido ao estudo: “Uma boa aula é aquela em que o 

professor tem domínio do que fala que traz o estudo para a vivência cotidiana, que 

traz a interdisciplinaridade como foco principal. É uma aula onde os alunos 

interagem” (MARIANA). A observação realizada por Mariana traz importantes 

reflexões acerca do ensino, pois, como nos lembra Moraes (2008, p. 286): 

 
Pensar interdisciplinarmente exige uma adesão racional, um convencimento 
de que a maneira tradicional de ver o conhecimento é muito limitada. 
Quanto à transversalidade, hoje em dia tende a ser quase natural examinar 
um tema em seu contexto. Já não se fala de água somente como H2O da 
Química, ou lagos e rios, da Geografia, ou mares das grande navegações 
da História; o tema água nos reporta à poluição, escassez, derretimento das 
calotas polares pelo aquecimento global. 
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 Relacionar os conteúdos com a realidade numa perspectiva inter e 

transdisciplinar é condição necessária para trazer mais sentido aos conteúdos que, 

vistos nessa perspectiva, não se distanciam tanto da realidade. Para isso, é 

interessante que o pedagogo, já em sua formação, compreenda a importância dessa 

atitude para que possa compreendê-la de maneira crítica e comprometida. 

 A importância da relação teoria e prática também foi mencionada por 

alguns alunos como atribuição da boa aula: “Aula alegre, descontraída, que não fica 

só no ‘blá-blá-    -blá’. Ela junta teoria e prática porque assim a gente aprende 

melhor” (AMANDA). 

 Estou concorde com a visão exposta pela discente e postulo a disciplina 

Didática estabelecendo essa relação entre teoria e prática, fundamental na formação 

de professores, pois entendo que 

 
Uma depende da outra e exercem uma influência mútua, não uma depois 
da outra, mas uma e outra ao mesmo tempo. Quando a prioridade é 
colocada na teoria cai-se na posição idealista. O inverso também gera 
distorções, pois uma prática sem teoria não sabe o que pratica, propiciando 
o ativismo, o praticismo ou utilitarismo. (VEIGA, 2013, p. 18). 

 
 Na esteira das reflexões apontadas por Veiga, compreendo que trazer 

esse diálogo entre a realidade da educação, sob inspiração da teoria, é condição 

“indescartável” para formar professores críticos e comprometidos para atuarem em 

situações reais de ensino e aprendizagem. Entendo, ainda, que a disciplina Didática 

tem um papel medular nessa relação. 

 Dessa maneira, no próximo tópico, delinearei as visões dos alunos no 

início do semestre acerca da Didática, seus temas e sua importância para a 

formação do educador. 

 

5.2 Concepções sobre a Didática 

 

 Quando questionados sobre o que entendiam sobre Didática, os alunos 

ofereceram respostas bastante reveladoras, pois alguns discentes, apesar de 

utilizarem essa palavra sem seu cotidiano para qualificar um professor e/ou um 

material, evidenciaram em suas respostas o interesse em descobrir efetivamente o 

que significam essa disciplina e área do conhecimento.  
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É algo que é quase totalmente desconhecido por mim. Durante a matrícula 
perguntei a uma colega o que seria Didática. Eu entendi como sendo a 
disciplina que vou aprender técnicas, métodos, formas de ensinar. 
(ROBERTA). 

  
Apesar de ainda não ter trabalhado a fundo sobre a Didática, o tema é 
frequentemente abordado em sala de aula; então acredito que está 
diretamente relacionada à maneira como o professor trabalha com os 
alunos. Recursos usados, métodos para chamar a atenção do aluno para as 
aulas, a interação promovida por ele [...]. (AMÉLIA). 

 
  Observei durante a leitura dos depoimentos, que as palavras método ou 

metodologia foram utilizadas por 11 discentes em suas definições, como se verifica 

nas respostas anteriores nas que seguem:  

 
Acho que seria a área do conhecimento que atua nas variadas formas, 
técnicas e metodologias  de como ensinar determinada matéria. (PAULO, 
grifo meu). 
 
Didática é o método  de ensino de um professor em sala de aula. Como ele 
repassa os conteúdos , etc. (MARIA, grifos meus). 

 
O método utilizado para transmitir da melhor forma um  assunto ou 
conteúdo . Através das ações de quem está transmitindo, bem como 
recursos utilizados para ajudar na efetivação do conhecimento do aluno. 
(BRUNA, grifo meu). 

 
 Como se verifica nesses depoimentos, além de citar as palavras método 

ou metodologia, os alunos também expressaram uma preocupação com a 

transmissão de conteúdos. Essa análise foi exposta por dez sujeitos que denotaram 

a noção de que a Didática é a forma, modo ou meio de passar/transmitir conteúdos, 

demonstrando uma concepção tradicional de ensino. Essa visão sobre os 

significados de aprender - ensinar mostra que os alunos ainda compreendem os 

processos de ensino e aprendizagem da maneira como vivenciaram em sua vida 

estudantil. Essa perspectiva já havia sido observada pela professora Aída Silva, em 

pesquisa com professores de cursos de magistério, trazendo para a estudiosa a 

consideração de que  

 
[...] essa forma de o professor compreender e vivenciar o processo de 
ensino-aprendizagem demonstra que a referência do professor, no exercício 
da docência, está muito mais relacionada com a sua experiência, na 
condição de estudante, do que aos conhecimentos teóricos aprendidos 
durante o curso. A didática prática tem maior influência do que a didática 
sobre a prática, embora essa segunda tem sido a mais predominante nos 
cursos de formação do educador. (SILVA, 2001, p. 195). 

 
 A noção de que o professor deve buscar chamar a atenção dos alunos 

durante essa “transmissão de conhecimentos” também foi exposta: “Didática é a 
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forma como um professor irá organizar e transmitir os conhecimentos para o aluno, 

sendo a forma pela qual ele irá criar uma aula que possa atrair a atenção dos 

alunos , no caso, se for feita uma boa didática” (MARCOS, grifo meu). 

 Apesar dessa compreensão limitada sobre o ensinar, a preocupação com a 

aprendizagem apareceu em algumas respostas: “Pelo que eu entendo Didática é saber 

os princípios de ensinar, de saber dar uma aula, saber passar o conteúdo de forma 

significativa e não decorativa ” (MARIANA, grifo meu); “Uma forma de organizar a 

aula e os conteúdos de uma maneira que facilite a aprendizagem ” (MARIA 

HELENA, grifo meu). 

 Apenas três estudantes exibiram em suas definições respostas que não 

utilizavam as palavras acima citadas. Ainda assim, a preocupação sobre o como 

organizar e executar a aula foi expressa por duas delas:  

 
Acho que é uma matéria que ajuda a organizar as disciplinas , como se dá 
uma aula, como se trabalhar cada disciplina. (AMANDA, grifo meu).  
 
O que eu entendo por didática é que ela vai me ajudar a como planejar e 
executar uma aula , levando em consideração as necessidades dos alunos. 
(EMA, grifo meu). 

 
 Apesar do cuidado com a organização e a execução da aula, Ema 

demonstra a noção de que essa organização deve levar em conta as necessidades 

dos educandos. A atenção com os alunos também foi exposta por Bianca, que 

mostrou uma ideia mais aprofundada, ao lembrar que práticas e conceitos devem 

caminhar junto na busca pela aprendizagem: “São práticas e conceitos que 

facilitam o cotidiano do professor em sala de aula tornando mais prazerosa e 

qualitativa o ensino-aprendizado do aluno, fazendo este processo natural” (BIANCA, 

grifo meu). 

 Observei que, quando se matriculam na disciplina Didática, muitos 

discentes, com ou sem experiência no magistério, não sabem exatamente do que 

trata a disciplina nem sua real utilidade para a formação de professores. A maior parte 

dos pedagogos em formação, sujeitos deste estudo, tem uma visão pautada no senso 

comum, de que a Didática serve apenas para organizar o ensino, com base em 

métodos e técnicas. O ensino, por sua vez, é compreendido como transmissão de 

conhecimentos da cabeça do professor para a cabeça do aluno.  

 Essa visão fica evidente, ao analisar as respostas à questão acerca do 

que eles esperavam aprender com a disciplina durante o semestre, pois sete alunos 
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disseram esperar compreender o que é Didática e como usá-la: “Toda a parte 

conceitual e prática. Quero acabar a disciplina dizendo: ‘antes eu te conhecia só 

pelo o que falavam hoje eu te conheço face a face” (TATIANA); “Desejo aprender 

verdadeiramente o que é Didática e como pode ajudar na vida de um professor” 

(AMANDA). Alguns alunos, inclusive, revelaram em suas respostas uma grande 

expectativa quanto à disciplina. 

 
Pretendo aprender e me surpreender de maneira positiva com a Didática. 
Todos falam que a disciplina é um divisor de águas , então desejo 
realmente que a Didática seja tudo isso e mais, e que eu consiga aproveitar 
e adquirir todo o conhecimento que a Didática pode me proporcionar. (EMA, 
grifo meu). 

 
 Incentivados nessa reflexão, os sujeitos revelam, também, a expectativa 

em aprender o “passo a passo” de como ministrar aulas, prendendo a atenção de 

seus alunos e conquistando o título de “bom professor”, constatação evidente nos 

seguintes depoimentos:  

 
Como garantir o interesse do aluno nas aulas e nas disciplinas ‘chatas’ 
como Matemática, Física, Química [...]. (MARIA HELENA). 
 
O que o professor deve fazer (e não fazer também) dentro da sala de aula. 
(MARIA). 

 
Diferentes formas de ensino, como trabalhar a oralidade do professor, ser 
um professor dinâmico e sendo libertário, e que não seja conteudista e 
tenha mais a prática. (MARCELO). 
 
Espero aprender tudo o que for dado em sala de aula, dicas da professora, 
dos alunos, experiências, dicas dos possíveis problemas que vou encontrar 
com meu aluno. E também fora da sala de aula, quero aprender didática 
para a vida, se for possível. (GERMANA). 

 
 Entendo que essa expectativa é fruto de um longo período histórico, como 

visto no capítulo 3, ao mostrar que, desde o período jesuítico até o início dos anos 

1980 – mesmo com diferentes influências – a Didática foi vista e trabalhada nos 

cursos de formação de professores como um conjunto de regras que buscavam 

assegurar o bom desempenho da atividade docente em sala de aula. Ao analisar os 

depoimentos em que os alunos trazem a expectativa de aprender a “receita” do que 

fazer em sala, para que a aula seja atraente, como se essa fosse uma 

aprendizagem possível, observo que essa percepção continua viva na visão de 
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muitos discentes, fato constatado nos resultados obtidos durante a realização deste 

e de outros estudos9. 

 Assim, aprender métodos e técnicas de ensino também foi uma 

expectativa bastante citada pelos discentes.  

 
Uma preocupação que vem me atormentando desde o fim do segundo 
semestre é como vou realizar a prática docente . Espero aqui aprender 
formas, modos de realizar tal prática, aprender como vou passar 
determinados conteúdos aos meus alunos, já que quero trabalhar como 
professora. (ROBERTA, grifo meu). 

 
 É conhecido o fato de que esses são temas da Didática, defendidos 

inclusive neste estudo. É importante, contudo, reafirmar que essa área do 

conhecimento não se resume ao como fazer, ensinando apenas métodos e técnicas 

e que essa crença configura uma visão reducionista e instrumental. Assevero que 

esses estudos precisam, sim, ser realizados, mas sempre de maneira crítica e 

vinculada à outras questões que devem fazer parte da reflexão docente, tais como: 

O que fazer?; Para quê?; Para quem?; entre outras. 

 Quando questionados acerca de como a Didática pode ajudar no trabalho 

do professor, um aluno não soube responder, deixando a questão em branco. Entre 

as respostas apresentadas, mais uma vez, quatro alunos trouxeram a palavra 

métodos em suas análises. “Ele pode se colocar no lugar do aluno, de ver se 

realmente o assunto é relevante a sua vida, se ele é capaz de transmitir o que sabe, 

e se os alunos não aprendem, traçar outros métodos de ensino igual para todos” 

(MARCELO). 

 Dentro dessa mesma linha de reflexão, a preocupação em como ensinar 

os conteúdos foi apresentada por 10 alunos, fato já observado nas suas reflexões 

sobre o conceito de Didática. Contudo, outras inquietações foram reveladas, como é 

possível observar no depoimento de Tatiana: “De todas as formas. Na hora de 

ensinar o conteúdo em sala, no momento em que se direciona a um aluno 

problemático, ao lidar com a família e com a comuni dade ” (TATIANA, grifo meu). 

 Compreendo e defendo a importância do ensino de conteúdos como 

fundamental para o trabalho docente. Entendo, porém, que os conteúdos são os 

meios utilizados para a apropriação do conhecimento e não o fim. Ensinar não se 

resume a transmitir conteúdos de maneira descontextualizada com base em 

                                                 
9  Cf. MOURA (2012). 
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métodos e técnicas infalíveis. Essa concepção evoca a reflexão feita por Luckesi 

(2014, p. 102) ao diferenciar ensinar de “dar aulas”: 

 
‘Dar aulas’ assemelha-se à conduta do semeador, relatada nos evangelhos 
de Jesus de Nazaré, que saiu a semear e cujas sementes caíram em 
diversos tipos de terreno. Algumas delas nem mesmo germinaram; outras 
germinaram, porém, feneceram. Poucas germinaram, cresceram e deram 
frutos. ‘Ensinar’ é cuidar para que o educando efetivamente aprendam o 
que necessitam aprender e, pois, adquiram a capacidade de expressar seu 
desempenho com qualidade plena. O educador tem interesse neles e em 
sua aprendizagem. 

 
 Esse é um desafio – trabalhar com os pedagogos em formação o 

verdadeiro sentido do ensino – buscando “[...] a superação da Didática ainda hoje 

tratada como uma disciplina técnico-instrumental que focaliza o ‘como fazer’, uma 

visão de receituário didático” (VEIGA, 2012, p. 150). 

 
A prática profissional de professores não é uma mera atividade técnica, não 
se constitui como mero fazer resultante de habilidades técnicas, mas como 
atividade teórica e prática, uma atividade prática que é sempre teórica, 
pensada, e um movimento de pensamento, do que resulta uma prática 
pensada. (LIBÂNEO, 2012a, p. 55). 
 

 A discussão sobre a metodologia e as estratégias utilizadas em sala de 

aula é importante na disciplina Didática. Não defendo aqui o fim desse debate. Ao 

contrário, argumento que aspectos relacionados ao “como fazer” também precisam 

ser debatidos e questionados dentro da disciplina. Sei, contudo, que a Didática não 

se resume a isso, pois o processo de ensino e aprendizagem é bem mais complexo.  

 A ideia de que a Didática ajuda na organização e/ou dinamização do 

trabalho do professor foi exposta por sete alunos. A espera pelo livro de receitas, 

continua sendo exposta, fato que pode ser ilustrado no depoimento de Paulo, que 

acredita que a Didática “dá” as ferramentas de que o professor necessita, como uma 

mágica: “Acredito que seja uma área fundamental no trabalho do professor, pois ela 

dará as ferramentas necessárias  para uma boa atuação do docente em sala de 

aula” (PAULO, grifo meu). 

 No depoimento de Amélia é fácil verificar a utilização de expressões do 

meio industrial, herança do ensino tecnicista que busca “otimizar os resultados”, no 

qual se enfatiza “[...] a produtividade, eficiência, racionalização, operacionalização 

e controle [...] a Didática é concebida como estratégia para alcance de produtos 

previstos para o processo de ensino-aprendizagem” (CANDAU, 2014, p. 19). Tal 

concepção está novamente bastante viva nos discursos atuais sobre a Educação, 
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fazendo com que os pedagogos em formação esperem esse tipo de aprendizado. 

Observe-se seu relato: “A Didática é de suma importância para uma aula 

produtiva . É a maneira de como o professor lida com os alunos, suas práticas em 

sala de aula que definirão a ‘qualidade’ de seu trabalho ” (AMÉLIA, grifos meus). 

 Apesar da grande preocupação com os métodos para “transmitir” os 

conteúdos, exposta pela maior parte dos sujeitos, uma aluna lembrou-se de destacar 

a importância da reflexão docente sobre a aprendizagem, dentro dessa disciplina. 

“Acredito que a didática auxilia no desempenho do professor em sala de aula e 

também fora dela, fazendo com que o professor leve sempre em conta a 

aprendizagem significativa  de seus alunos” (EMA, grifo meu). 

 A análise sobre a realidade do ensino, mais do que simplesmente 

técnicas, e a qualidade da educação, foram atribuídas como reflexão didática na 

visão de Ema, no depoimento que segue adiante: “Pode ajudar a ter uma visão 

sobre a realidade do ensinar , as dificuldades e facilidades de ser professor e a 

importância da educação de qualidade ”. (MARIANA, grifos meus). 

 Os depoimentos dos alunos no início do semestre revelam que a maior 

parte dos pedagogos em formação, ao se matricularem na disciplina, têm uma visão 

instrumental e reducionista da Didática, ao vincularem essa área do conhecimento 

apenas ao “como fazer” com a ideia de que aprenderão apenas métodos e técnicas. 

A expectativa de muitos é de que a Didática apresente um manual de como se 

comportar em classe, “transmitindo” os conteúdos, dinamizando a aula e prendendo 

a atenção dos estudantes. 

 
Essa Didática instrumental impregna fortemente os cursos de licenciatura e 
passa mesmo a ser desejada pelos licenciandos, ansiosos por encontrar 
uma saída única – um método, uma técnica – capaz de ensinar a toda e 
qualquer turma de estudantes, independentemente de suas condições 
objetivas e subjetivas de vida. (PIMENTA, 2002, p. 47). 

 
 Ao professor da disciplina, cabe o esforço em superar essa visão, 

mostrando que a sala de aula é cheia de especificidades e que não existe uma 

“poção mágica” que transforma o ensino em uma atividade sem erros e, 

consequentemente, mecânica e descontextualizada. 

 
Por isso também é que ensinar não pode ser um puro processo, como tanto 
tenho dito, de transferência de conhecimento da ensinante ao aprendiz. 
Transferência mecânica de que resulte a memorização maquinal que já 
critiquei. Ao estudo crítico corresponde um ensino igualmente crítico que 
demanda necessariamente uma forma crítica de compreender e de realizar 
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a leitura da palavra e a leitura do mundo, leitura do texto e leitura do 
contexto. (FREIRE, 1993, p. 23). 
 

 Dessa maneira, é fundamental que os alunos compreendam o verdadeiro 

sentido dos atos de ensinar e de aprender, lembrando das reflexões de Libâneo 

(2012a), indica que o ensinar deve ser aprendido e que na formação do pedagogo 

ensinar é um objeto de aprendizagem.  

 Na esteira das ideias de Pimenta (2015, p. 89), defendo uma ruptura 

denominada pela pesquisadora de “existencial – cognitiva”, na qual  

 
O pré-conceito que fica abalado é o de que ensinar é transmitir. Abre-se 
caminho para compreender que o ensino de qualidade será aquele que 
resulte em qualidade formativa; portanto que ensinar é organizar 
intencionalmente as condições para sua realização de modo que 
desenvolva o exercício da crítica para a transformação das condições 
sociais vigentes, com vistas a superar as desigualdades e gerar 
emancipação social e humana.  

 
 Assevero a importância de recordar o papel dessa área no processo de 

formação do educador para que se reflita sobre a prática como professores em 

exercício e/ou em formação. Destarte, a Didática, como disciplina pedagógica que 

estuda a complexidade do processo de ensino e de aprendizagem, ao superar o 

reducionismo e a instrumentalidade atribuídos a ela, poderá contribuir para a 

formação de um docente que não apenas “dá aula” e “transmite conteúdos”, mas 

que ensina e trabalha esses conteúdos em sala, visando à sua aprendizagem para a 

elaboração de conhecimentos e se preocupa com a formação de cidadãos críticos e 

conscientes. Para que isso aconteça, ele também precisará ser formado de maneira 

crítica, reflexiva e comprometida. 

 
Formar o educador, em síntese, e, a meu ver, não deverá ser uma 
imposição autoritária e sim um modo de auxiliar o sujeito a adquirir uma 
atitude crítica frente ao mundo de tal forma que o habilite a agir junto a 
outros seres humanos num processo efetivamente educativo. (LUCKESI, 
2004, p. 29). 

  
 Após conhecer as expectativas dos alunos, pedagogos em formação, 

sobre a Didática, seus temas e importância na formação do educador, trago no 

próximo capítulo a visão dos professores em atuação nas salas de aula de algumas 

escolas públicas do Município de Fortaleza para que possa refletir de modo mais 

aprofundado sobre a importância dessa disciplina na formação e suas contribuições 

para o trabalho docente. 
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6 A DIDÁTICA NA VISÃO DOS PROFESSORES EM ATUAÇÃO 

 

“Há alguns dias, deparamos com uma 

pichação num muro de uma escola pública 

estadual paulista: ‘ensinar é impossível, 

aprender é inevitável!’ Grande paradoxo que 

nos fez pensar: como a Didática pode tornar 

possível o ensino? Um ensino que proceda 

à mediação reflexiva entre valores e a 

cultura que a sociedade dissemina e os 

estudantes em formação? Pode a didática 

sozinha dar conta dessa tarefa?” 

 (Franco e Pimenta, 2012, p. 6-7) 

 

 As palavras de Franco e Pimenta expostas na citação acima inspiram a 

refletir sobre o quão complexo é o papel da Didática e faz-me questionar de que 

forma essa disciplina e campo investigativo pode, efetivamente, contribuir para a 

realização de um ensino contextualizado com as questões atuais, sem perder de 

vista seu objetivo, que é a aprendizagem significativa do aluno.  

 Neste capítulo, trarei a visão dos professores em atuação acerca da 

disciplina Didática e suas contribuições para a melhoria do ensino. Para isso, 

entrevistei nove profissionais de três escolas da rede pública do Município de 

Fortaleza, atuantes nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

 Assim, explico, de início, o perfil dos sujeitos investigados em relação à 

escolha pela docência e pela atuação em escola pública, traçado com suporte nas 

respostas do questionário de caracterização10, respondido pelos docentes no 

momento que antecedeu a entrevista. 

  

 

 

 

                                                 
10  Ver Apêndice D. 
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6.1 A escolha pela docência e a atuação na escola p ública 

 

 Todos os professores entrevistados afirmam que a opção pela docência 

foi feita por escolha própria. Os motivos com os quais justificam essa escolha são 

diversos, mas a maioria, seis professores, atribui essa escolha à vocação e/ou 

identificação com a área da educação e com a profissão docente, como é possível 

verificar nos depoimentos que seguem: 

 
Desde pequena eu já sabia que seria professora. Está na alma! (CIDA). 
 
Porque tinha vontade de trabalhar com educação. (ELLI). 
  
Não tenho lembrança de ter desejado ser outra coisa em nenhuma época 
da vida. O desejo de ser professora sempre esteve presente. (HELENA). 
 
Meus pais já são da área da educação e sempre tive aptidão, vocação para 
ensinar. (LORENA). 
 
Inicialmente por vocação. Hoje não tenho certeza. (MARI). 
 
Escolhi ser professor porque sempre achei uma profissão bonita. (TICO). 

 

 Convém ressaltar que a amorosidade (FREIRE, 1993) pela profissão é 

essencial para o seu bom desempenho, contudo advogo a ideia de que a palavra 

vocação não deve ser defendida sem criticidade, como um sacerdócio, pois 

professor é profissão. Destarte, 

 
[...] é preciso, contudo, que esse amor seja, na verdade, um ‘amor armado’, 
um amor brigão de quem se afirma no direito ou no dever de ter o direito de 
lutar, de denunciar, de anunciar. É essa a forma de amar indispensável ao 
educador progressista e que precisa de ser aprendida e vivida por nós. 
(FREIRE, 1993, p. 38). 

 
 Para a professora Bia, essa escolha se justifica por questões familiares, 

como a necessidade de estudar com a filha: “O interesse surgiu logo que minha filha 

começou a estudar” (BIA). Duas das professoras que iniciaram o trabalho como 

docente, antes mesmo de iniciarem a formação, justificam a inserção na atividade 

como fator determinante para a escolha pela profissão. Amanda contou que 

ensinava em sua cidade natal, localizada no interior do Ceará, e que, conforme ela 

mesma ressaltou, era carente de profissionais; já Juliana relatou que iniciou a 

docência ensinando crianças em sua igreja: “Devido às oportunidades na minha 

cidade natal, já que havia muita falta de professor” (AMANDA); “Porque trabalhava 

com crianças na igreja” (JULIANA). 
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 Quando questionados se hoje ainda se consideram satisfeitos com a 

escolha da profissão, sete professores asseguraram que sim. O gosto pela 

realização da atividade docente, mesmo com as dificuldades enfrentadas e da 

desvalorização da carreira, foi uma das justificativas expostas. 

 
Sim. Pois gosto de trabalhar com a função. (AMANDA). 
  
Sim, pois realizo meu trabalho com base no que aprendi e vivenciei. (BIA). 
 
Sim. Porque faço o que gosto, embora não seja bem reconhecida pelo 
‘sistema’. (CIDA). 
 
Sim. A docência – especialmente no ensino público – faz parte do meu 
projeto de vida! Assim, mesmo as dificuldades estruturais e a 
desvalorização da carreira não anulam a minha realização. (HELENA). 

 
Sim. Porque gosto muito da profissão e porque apesar das dificuldades 
mantenho e cuido da minha família com o meu trabalho. (TICO). 

 
 Assim como Tico, a professora Lorena também destacou a questão 

financeira juntamente com o gosto pela atividade: “Sim. Através da minha profissão 

conquistei vários sonhos, estabilidade e me sinto uma luz no caminho das crianças” 

(LORENA).  

 Para Juliana, existe uma realização pessoal, mas também uma 

insatisfação com as condições de trabalho: “Considero que sou satisfeita como 

realização pessoal, porém as condições de trabalho não satisfazem” (JULIANA). 

 Os entraves da atividade também foram destacados por Mari, contudo, 

essas dificuldades foram os motivos declarados pela professora para justificar sua 

atual insatisfação com a escolha pela profissão: “Diante de tudo que percebo que se 

transformou a educação com relação a valores, principalmente nas famílias, não!” 

(MARI). 

 Assim como Mari, a professora Elli também se declarou insatisfeita com a 

escolha pela docência, entretanto, ela atribuiu motivos pessoais para essa 

insatisfação, alegando que deveria ter se esforçado para se formar na profissão que 

realmente queria exercer, que era na área da Psicologia: “Não. Porque eu queria 

fazer Psicologia. Hoje me arrependo de não ter buscado o que realmente queria” 

(ELLI). 

 Observo que a insatisfação com as condições de trabalho está em muitas 

respostas. Apesar disso, ainda no questionário de caracterização, indaguei os 

sujeitos quanto à decisão por trabalhar em uma escola pública e a estabilidade do 
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serviço público foi o motivo mais citado, declarado por seis docentes. “Por conta de 

ter passado no concurso” (BIA); “Porque passei no concurso” (ELLI); “É um emprego 

mais garantido” (TICO). 

 Para Lorena, além da estabilidade, a autonomia em seu trabalho também 

foi um fator decisivo para sua opção pelo Ensino Público: “Devido à estabilidade e 

uma liberdade na maneira de ensinar, uma flexibilidade” (LORENA);  

 Mesmo se declarando insatisfeita com a escolha, Mari destacou a 

questão salarial e outros benefícios, justificativa também de Amanda: “Salário, 

benefícios e estabilidade” (MARI); “Devido ao salário ser mais atrativo que nas 

escolas privadas” (AMANDA). 

 O ganho financeiro, ressaltado pelas professoras, foi posto de maneira 

oposta por Helena, que contou que, antes de ir para a escola pública, trabalhava em 

uma escola particular conhecida por sua boa remuneração aos docentes e que, 

mesmo inicialmente, tendo perdas salariais, optou pela escola pública por vontade 

própria: “Trabalhar na escola pública sempre fez parte do meu projeto de vida. 

Inclusive, a decisão de migrar para uma escola pública acarretou perdas salariais e 

financeiras na minha vida” (HELENA). 

 Cida e Juliana, que realizaram toda a Educação Básica em escolas 

públicas, também destacaram a identificação com essa instituição: “Sempre procurei 

as escolas públicas por pensar que são as que mais precisam de acompanhamento 

e de um bom trabalho” (CIDA); “Me identifico com a realidade e o trabalho da escola 

pública” (JULIANA). 

 Fiz esse questionamento para compreender a relação dos docentes com 

o Ensino Público. Com suporte nos depoimentos expostos, observo que alguns 

professores escolhem trabalhar em uma escola pública por identificação, mesmo 

sem nunca ter estudado em uma, como é o caso de Helena, que realizou toda sua 

Educação Básica em escolas particulares. Há também os professores que fazem 

essa escolha por buscarem no serviço público uma estabilidade, realidade descrita 

pela maioria dos sujeitos desta pesquisa. 

 Após traçar o perfil dos professores participantes desta investigação, com 

apoio nas respostas do questionário de caracterização, seguirei expondo suas 

lembranças, visões e percepções acerca da Didática, declaradas durante a 
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entrevista, realizada logo após os docentes responderem ao questionário, com o 

auxílio de um tópico-guia11. Assim, iniciarei relatando suas lembranças da disciplina. 

 

6.2 Lembranças da disciplina 

 

 Todos os professores entrevistados relataram lembrar-se de haver feito a 

disciplina Didática durante a graduação. Dois professores, Cida e Tico, inclusive, 

recordaram-se de ter participado da disciplina também no curso pedagógico e Mari 

em um curso de técnico em segurança do trabalho. 

 Apesar de todos assegurarem ter cursado a disciplina, apenas quatro dos 

nove professores participantes deste estudo disseram lembrar-se do professor, 

inclusive revelando seu nome. Três revelaram recordar o professor, mas não do 

nome, e dois entrevistados afirmaram não se lembrar de quem foi o docente com 

quem cursaram a disciplina. 

 Ao falar de suas recordações, Lorena sorriu e afirmou ter sido uma 

disciplina muito importante para sua formação profissional, ressaltando a experiência 

da professora da disciplina com o Ensino Público como um ponto positivo: 

 
Sim. Lembro sim. [...] A gente trabalhava muito com xérox, mas ela gostava 
que a gente adquirisse o livro dela, chamava: Ciclo da Ação Docente. E nos 
ajudou muito, assim, na formação devido à experiência que ela tinha em 
escola pública e nos projetos que desenvolvia também na rede pública. 
Então, essa disciplina de Didática é bem importante, porque mostra a 
realidade para o professor, realmente, o que ele vai enfrentar na vida 
profissional, as dificuldades. Ela mostrou várias maneiras de planejamento e 
isso me deu segurança nessa disciplina. Gostei muito dessa disciplina, foi 
uma base para minha formação atual. 
 

 Para Mari, a disciplina também foi interessante, entretanto, de acordo com 

a docente, não a preparou suficientemente para sua atividade, como era sua 

expectativa inicial. 

 
Lembro. Eu lembro inclusive da minha professora. Eu lembro dessa matéria 
e que ela tentou fazer de tudo, fazer com que a aula fosse bem 
interessante. Eu até achei bastante interessante. A gente se apresentava 
muito, fazia seminários. Achei interessante até porque já tinha feito uma 
cadeira de Didática quando fiz o curso técnico de segurança do trabalho. Eu 
percebia que essa disciplina iria me dar um pouco mais de segurança em 
sala de aula, então eu tinha muito amor por essa disciplina, muita 
consideração. Só que, por incrível que pareça, mesmo fazendo essa 
disciplina de didática, fui me deparar com a sala de aula e percebi que 
aquilo não era suficiente para te preparar para assumir uma sala de aula.  

                                                 
11  Ver Apêndice E. 
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 Para Cida, que fez a disciplina durante o magistério e também na 

graduação em Pedagogia, a Didática foi mais dinâmica durante o magistério, pois, 

de acordo com a docente, havia maior relação entre a teoria e a prática. A 

professora faz uma crítica à maneira como a disciplina é conduzida na universidade, 

analisando que: 

 
Assim, comento muito com as meninas, quando tive a oportunidade de 
estudar Didática no magistério, ela até foi mais dinâmica do que quando eu 
fui para a universidade. 
Qual foi a diferença? 
Porque o professor do magistério botava em prática a teoria e quando você 
vai para a universidade, é muito teórico. Costumo dizer que fui muito mais 
formada pelo magistério do que pela própria Pedagogia, porque praticava-
se. Como é isso em sala de aula, essa exposição, como você vai fazer? 
Tudo isso eu aprendi no magistério. (CIDA). 

 
 Quando questionados se recordavam de algum tema ou conteúdo 

trabalhado durante a disciplina, além de Cida, Amanda também revelou não se 

lembrar: “Lembro perfeitamente que teve Didática. Não lembro o professor nem os 

teóricos estudados” (AMANDA). 

 Em seu depoimento, Bia assegura que a disciplina foi marcante e que a 

professora era comprometida, mas que apesar disso, não recorda de nenhum 

conteúdo trabalhado. 

 

Lembro vagamente, porque faz muitos anos. [...] Era uma professora. Não 
lembro o nome dela, mas muito comprometida com o trabalho, tentando 
mostrar todas as possibilidades que o professor pode usar em sala de aula. 
Assim, foi bem marcante, porque ela mostrou o quanto é importante a 
Didática, quando o professor passa a ministrar as aulas. Então, eu lembro 
que foi bem marcante. 
Você recorda de algum tema ou conteúdo trabalhado n a disciplina? 
Não. Sinceramente, eu não lembro. (BIA). 

 
 A professora Lorena foi a que mais se recordou dos temas estudados, 

citando cinco assuntos. Helena rememorou quatro assuntos; Juliana e Tico três; Elli 

dois; e Mari citou apenas um tema, nesse momento da entrevista. 

 Entre os seis professores que disseram se lembrar de algum tema e o 

citaram, as respostas são bem variadas. Nesse momento da entrevista deixei os 

sujeitos livres para falarem de qualquer assunto se que recordavam ter estudado 

durante a disciplina Didática. Dessa maneira, o quadro seguinte traz os temas 

elencados e a quantidade de professores que citou. 
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Quadro 5 – Temas citados pelos entrevistados 
Tema Professor que citou 

Construtivismo Juliana 

Currículo Lorena 

Didática (significado e história) Tico 

Inteligências múltiplas Helena 

Interdisciplinaridade Lorena 

Método Montessori Helena e Juliana 

PCN Lorena 

Pedagogia das competências Helena 

Pedagogia de projetos Helena 

Planejamento Lorena 

Recursos didáticos Lorena 

Relação professor-aluno Elli 

Tendências pedagógicas Juliana, Elli e Tico 

Teóricos da educação Mari e Tico 
  Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 Como se encontra no quadro acima, foram citados 14 temas desses, 

apenas três foram lembrados por mais de um professor. Esses temas foram: 

tendências pedagógicas, citado por três professores; teóricos da Educação, 

lembrado por dois docentes; e Método Montessori, também recordado por duas 

professoras. 

 
A gente trabalhou muito essa questão das escolas da Pedagogia. As 
escolas tradicionais, a escola renovada. Lembro disso. Trabalhava muito 
isso. 
Das tendências? 
Isso. Das tendências pedagógicas. 
Isso é o que você mais se lembra da disciplina? 
É. Lembro muito disso e, também, dessa tal relação professor x aluno, da 
relação aluno x professor, de como conduzir essa relação no sentido de que 
seja uma aula diferenciada, não seja uma aula chata, seja inovadora. 
Lembro mais ou menos disso, sobre isso. (ELLI). 
 

Eu lembro de ter estudado as correntes educacionais e alguns métodos. 
Lembro de ter estudado um sistema que ela chamada de LED - Laboratório 
de Estímulo à Docência, uma espécie de circuito de seminários e aí cada 
um abordava um tema, uma pedagogia e um método específico. No LED, 
essa dinâmica da aula dela, lembro de ter trabalhado o método 
Montessoriano, Pedagogia de Projetos, Pedagogia das Competências. 
Tinha outras, mas confesso que não lembro das outras, porque, talvez estes 
tenham sido os seminários mais interessantes, que me marcaram. 
(HELENA). 

 
Eu lembro de alguma discussão sobre o construtivismo, a escola nova, 
Montessori. Eu lembro vagamente de ter visto isso. (JULIANA). 

  
 Ao citar os assuntos estudados, as lembranças da graduação de Tico 

misturam-se com as do curso pedagógico. 
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Nós trabalhamos em Didática o significado, a origem da palavra didática, 
quais as finalidades da Didática. Nós estudamos, por exemplo, lá no Paulo 
Benevides, onde eu concluí o curso pedagógico, estudamos a Didática da 
matemática. Nós estudamos a Didática geral, que amplia tudo, vai do 
histórico da Didática até aquelas bases fundamentais da didática, aqueles 
pensadores, as correntes da Didática que não estou lembrado do nome, 
porque faz muito tempo.  
Mas essas recordações são do pedagógico ou são da g raduação? 
Tem da graduação, é porque estou pegando tudo o que estudei. (TICO). 

 
 Nas lembranças de Lorena, a disciplina trouxe reflexões acerca do 

planejamento e, de acordo com a entrevistada, além da teoria, a professora buscava 

sempre relacionar os conteúdos estudados com a prática. 

 
Ela falava muito, porque hoje em dia está bem atualizado, mas ela lembrava 
de coisas básicas que hoje são esquecidas, como o material necessário. 
Muita gente acha vago isso, que não precisa, mas dentro de um 
planejamento, ela falava muito na questão das vivências que a gente 
deveria ter, de sentir o temperamento da sala de aula quando for aplicar 
algum conteúdo, da questão do tempo e da organização. Mas também tinha 
muitos autores: Celso Antunes, que ela falava, para fortificar a parte da 
literatura mesmo, dos planejamentos. Muitos textos, fichamentos, além da 
prática, que fazia muito para a gente colocar um modelo de planejamento. 
(LORENA).  

 
 Além disso, a professora segue seu depoimento destacando a 

importância da flexibilidade no planejamento e ratifica que aprendeu na disciplina o 

quanto essa atividade é fundamental para evitar a improvisação, fato que, de acordo 

com a entrevistada, foi confirmado em sua prática. 

  
Ela ensinou muito a ação docente, a diferença do currículo, do 
planejamento diário e anual. Eu achava melhor até o diário do que esse 
próprio anual, que é amarrado e tem que seguir. Falou também da 
flexibilidade do planejamento. Lembro muito dela falando que, muitas vezes, 
você planejava algo e não dava certo. Ela tinha uns dizeres assim: 
‘improvisar é pior do que planejar’. Ela falava muito isso e, hoje, realmente, 
você vê que não pode entrar em sala de aula sem estar direcionado aquele 
conteúdo. Senão, nada vai dar certo e realmente é verdade. (LORENA). 

 
 Já para Mari, a Didática cursada foi teórica. Ela se lembra de que, apesar 

de a professora da disciplina destacar a importância desses estudos, estes não 

foram suficientes para sua segurança em sala de aula e recorda de que a disciplina 

foi organizada com muitos seminários 

 
Eu lembro que ela ensinava muito a questão da parte dos teóricos. A gente 
trabalhava muito esses teóricos. A gente falava sobre várias formas de 
pensamento deles e fazia seminários em cima desses pensadores da 
época: a teoria de Paulo Freire a gente trabalhava bastante, Piaget. Então, 
utilizava a didática, esses teóricos, como forma de desenvolver essa 
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matéria, apresentando seminários. Lembro que ela frisava bastante que era 
muito importante a disciplina, mas falo a você que não o suficiente para me 
deixar segura diante de uma turma. (MARI). 
 

 Dessa maneira, segue seu depoimento defendendo a posição de que o 

domínio do conteúdo é essencial e que, para ela, esse domínio sozinho garante, de 

certa maneira, o bom desempenho das aulas. Ao desenvolver seu raciocínio, 

contradiz-se, contudo, asseverando a importância da prática para o bom 

desempenho do trabalho docente. 

  
O que falta mesmo, eu acho que não é a questão da Didática em si, o 
conteúdo, mas se ter realmente domínio do conteúdo que você vai repassar 
ao seu aluno. Por exemplo, está no 3° ou 4° ano, 5° ou 6° ano, tem um 
conteúdo a ser dado em sala de aula, então, se o professor não domina 
aquele conteúdo, não vai ter segurança dentro de uma sala de aula. Então, 
o que parte muito é você estudar o que precisa ensinar. A partir do 
momento em que você tem segurança do conteúdo que vai ministrar em 
sala, aquilo vai dar certa garantia de que sua aula será interessante, que 
você não vai estar ali falando besteira. A insegurança parte da falta de 
preparo. A partir do momento em que você se prepara, consegue chegar e 
repassar, fazendo daquela aula simples, uma aula show, superbacana. 
Então, vejo a Didática assim. A teoria mesmo é interessante, mas a prática 
é muito importante e eu não lembro de ter tido essa prática. Lembro que fiz 
estágio na escola, entrei numa turma de EJA à noite e demos seis meses 
de aula ali, eu mais uma amiga. Tentei ao máximo ensinar um pouquinho a 
eles, mas ficava me perguntando: no dia em que eu entrar mesmo sozinha 
numa sala de aula, como é que eu faço? Você é pega de surpresa. (MARI). 

 
 Nota-se no depoimento de Mari a defesa dos estudos dos conteúdos 

específicos, contudo, é essencial destacar que esses conteúdos não são objeto de 

estudo da Didática Geral, pois essa investiga as questões que, como a própria 

denominação sugere, são gerais nos processos de ensino e aprendizagem. O 

ensino dos conteúdos específicos é objeto de estudo das Didáticas específicas ou 

Metodologias do ensino. 

 Também questionei se os docentes se recordavam o nome de algum 

autor estudado no decorrer da disciplina. Mais uma vez, não sugeri nenhum nome 

para que os entrevistados citassem apenas os teóricos dos quais realmente se 

lembravam. Dessa maneira, assim como na pergunta sobre os temas, Amanda e Bia 

asseguraram não se recordar do nome de nenhum autor estudado. Entre os outros 

docentes, que afirmaram rememorar, foram citados os nomes de 12 teóricos, 

organizados no quadro sequente.  
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Quadro 6 – Autores lembrados pelos entrevistados 
Autor Professor que citou 

Angélica Russo Lorena 

Celso Antunes Lorena 

Emilia Ferreiro Mari e Tico 

Gardner Helena 

Libâneo Cida 

Luckesi Cida e Lorena 

Montessori Helena 

Paulo Freire Mari e Tico 

Piaget Mari e Tico 

Rubem Alves Elli 

Saviani Juliana 

Vygotsky Mari e Tico 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 
 Como é observável, os professores Mari e Tico foram os que mais citaram 

autores, recordando-se os nomes de quatro, coincidentemente os mesmos, já que 

esses dois docentes trabalham em escolas diferentes e não tiveram nenhum contato 

durante a investigação. 

 Ao se lembrar dos nomes dos teóricos estudados, a professora Mari 

analisa que, ao conhecer as diferentes teorias, o professor pode “misturá-las” para 

atuar em sala de aula. 

 
Eu lembro do Vygotsky, da Emilia Ferreiro. O que mais se fala é Piaget, um 
dos mais comentados dentro dessa disciplina de Pedagogia , por causa 
dessa transformação, dessa mudança de ensinar. Essa teoria de que a 
gente tem que deixar o aluno descobrir por si, o que não adianta a gente ir 
por uma teoria só, porque a gente já sabe que não tem resultado. Só vai 
encontrar resultado quando a gente luta com elas ao mesmo tempo. Até a 
ultrapassada, que é tradicional, se você não usar um pouquinho da 
tradicional também, você não consegue. Tem que mesclar tudo, dar ali uma 
misturada e ir para a sala de aula né? (MARI, grifo meu). 

 
 É importante destacar o fato de que Tico não soube dizer ao certo se 

essa recordação é da disciplina realizada durante o curso pedagógico ou da 

graduação e, nem se foi durante a Didática. Essa mistura de recordações é 

observável não apenas em seu depoimento, mas também nos de outras docentes 

que, em alguns momentos, não sabem especificar se as lembranças expostas são 

da disciplina Didática cursada durante a graduação ou no tempo do curso 

pedagógico, ou se se referem ao curso de Pedagogia como um todo. 

 
Nós estudamos lá no início Paulo Freire, nós estudamos em didática 
também Vygotsky, o Piaget, Emilia Ferreiro. 
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Mas essas recordações são do pedagógico ou são da g raduação? 
Tem da graduação, é porque estou pegando tudo o que estudei. (TICO). 

 
 Além de Celso Antunes, rememorado ao tratar dos temas da disciplina, 

Lorena indicou mais dois teóricos, totalizando três, e assinalou outros temas 

estudados. 

 
Eu lembro do Luckesi e dela, Angélica Russo, o livro Ciclo da Ação 
Docente, que eu tenho e de vez em quando vou folhear. Não era muito da 
moda, mas já tinha essa questão da interdisciplinaridade, trabalhava com os 
PCN também. Era muito direcionado à escola pública. Já faz um tempinho, 
aí não lembro. (LORENA). 

 
 Cida, apesar de não ter citado nenhum tema estudado durante a 

disciplina na graduação, falou o nome de dois estudiosos da Didática, assegurando 

que isso foi abordado durante o Ensino Superior. 

 
Não sei se o Luckesi. Tinha um livro de Didática que esqueci 
completamente o nome. 
Isso no magistério? 
Não. Luckesi já foi na universidade. No magistério eram livros mais comuns, 
vamos dizer assim, mais práticos mesmo. Eu acho que tenho eles lá em 
casa, os de Didática. Eu estudei Libâneo. É porque a gente vai perdendo 
contato. (CIDA). 

 
 Assim como Cida, a professora Helena também mencionou dois autores. 

Já as professoras Elli e Juliana apontaram apenas o nome de um teórico: “Fora 

Montessori, do Método Montessori, o Gardner das Inteligências Múltiplas. Esqueci 

uma das competências, Marise, o nome agora me fugiu. Só os autores centrais, 

assim, referências paralelas não lembro” (HELENA). 

 Após essa conversa inicial, indaguei sobre outras questões da Didática, 

que apresentarei mais adiante. Ao final da entrevista, citei alguns temas da Didática 

e perguntei se os docentes se recordavam de terem abordado esses temas durante 

a disciplina. Deixei essa questão para o final da entrevista para não influenciar nas 

respostas dos sujeitos, mas, por uma questão de organização lógica deste estudo, 

apresento os resultados adiante.  

a)  Avaliação – Cinco professores afirmaram lembrar-se de ter estudado o 

tema avaliação durante a disciplina. Mari disse não se lembrar, Cida 

disse que estudou pouco, já Juliana e Helena asseguraram que esse 

tema não foi abordado. 
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b)  Estratégias de ensino –  Foi rememorado como tema de estudo 

por seis docentes. Cida e Helena o viram de maneira superficial e 

Juliana afirmou que não estudou essa temática durante a disciplina. 

c)  Interdisciplinaridade –  Cinco entrevistados afirmaram recordar-se de 

ter tratado desse tema em Didática. Mari disse lembrar-se de haver 

estudado em sua graduação, mas não tinha certeza se foi durante a 

disciplina, e Helena, Juliana e Lorena asseveraram que não o 

estudaram. 

d)  Planejamento –  Esse foi o tema que mais docentes trouxeram 

de volta à memória, sete no total; entretanto, Juliana disse que viu no 

momento do estágio, mas não em Didática, e Helena asseverou não ter 

estudado, analisando que “Nunca na vida! Nunca, na faculdade inteira! 

Quando vim aprender a fazer planejamento, eu já era professora. 

Aprendi fazendo planejamento”.  

e)  Relação professor-aluno –  Seis professores asseguraram ter estudado 

essa temática na disciplina. Tico disse ter estudado em sua formação, 

mas que não se lembra se foi em Didática e, novamente, Helena e 

Juliana disseram que não o estudaram. 

f)  Tecnologias –  Todos os entrevistados afirmaram não ter estudado essa 

temática em Didática, com exceção de Tico, que disse ter abordado 

essa questão durante a graduação, mas não sabe se foi na disciplina. 

Alguns entrevistados atribuíram a não abordagem desse tema ao fato de 

que, quando realizaram sua formação inicial, a utilização das tecnologias 

em Educação ainda era algo novo. 

 É observável, a partir deste levantamento, que nem mesmo os temas 

classificados como clássicos da Didática foram estudados por todos os entrevistados 

e que, dos “novos” temas, a utilização das tecnologias foi um tema totalmente 

ignorado durante a disciplina, de acordo com as lembranças dos professores. 

 Um dado interessante é que Helena e Juliana asseguraram não ter 

estudado nenhuma das temáticas citadas em Didática. Apenas um dos temas, 

estratégias de ensino, foi visto por Helena, mas, de acordo com ela, de forma 

superficial, quando estudou o Método Montessori.  

 Quando indagados se concordavam com a relevância dos temas citados, 

todos os entrevistados asseguraram que sim, afirmando não retirar nenhum dos 
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assuntos da lista. Interrogados se acrescentariam algum item aos listados, somente o 

professor Tico não adicionou nem comentou mais nada sobre os temas, alertando 

exclusivamente para a importância de reforçá-los: “Não acrescentaria nada não. É só 

uma questão de dar mais uma estudada e aperfeiçoar mesmo mais. Só isso. [...] São 

temas importantes e sempre serão” (TICO). 

 A professora Amanda não agregou nenhum tema específico à lista, mas 

trouxe a questão da formação continuada para a Didática: “Eu acho que a formação 

continuada do professor dentro da Didática. O professor tem que estar sempre se 

atualizando, sempre estudando. Então, eu acredito que formação continuada é 

importante” (AMANDA). 

 Mari asseverou que ampliaria com vários temas, mas que não sabia 

especificar. Analisando sua fala, entendo que ela trouxe a importância dos temas 

transversais12, como saúde e ética, para o processo de ensino e aprendizagem, 

consequentemente, para a Didática. 

  
Acrescentaria muitos, mas não sei como acrescentar. Sabe? Eu 
acrescentaria muitos outros temas, hoje, alguma coisa que fosse voltada, 
assim, à necessidade do aluno com relação ao seu corpo, cuidados mais 
com sua saúde, essa questão dos valores, que também é uma coisa que 
está se perdendo muito entre os alunos de escola pública. A questão do 
amor ao próximo, para tornar também um cidadão do bem né? Além do 
conteúdo, tem uma questão mais do ser mesmo. Eu acrescentaria muitas 
coisas, mas não sei como acrescentar. Tinha muita coisa na minha cabeça 
que tenho vontade de colocar para o professor, para que ao chegar à sala 
não tivesse tanta dificuldade. (MARI). 

 
 Algumas docentes não trouxeram novos temas, mas em seus 

comentários reforçaram a importância do estudo de temas como as tecnologias, 

planejamento e estratégias de ensino. A discussão sobre a relação professor-aluno 

também foi bastante reforçada e ampliada para o debate sobre indisciplina, cultura 

de paz e a relação escola-família. Além disso, a interação professor e gestão escolar 

também foi destacada entre alguns docentes, como é possível observar nos 

depoimentos que seguem. 

 
Não. Acho que está bem completo aí. Essa questão da relação professor e 
aluno bate de frente mesmo com a disciplina. Acho que está bem completo 
aí. 
Você considera que esses temas são realmente import antes para o 
trabalho do professor? 
Muito. Muito importantes. Essa questão das tecnologias acredito que não 
cheguei a ver, mas hoje em dia é importante. Como eles gostam e cobram, 

                                                 
12  Os temas transversais são: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. 
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assim, algo novo, os alunos né? Falou em sala de informática, em trabalho 
de pesquisa, é o máximo para eles. (BIA). 
 
Cultura de Paz. Eu acho que hoje é o objetivo da educação. Devido a gente 
ter muito problema com família, na minha opinião, assim, não é que uma 
criança que tenha uma família desestruturada é menos inteligente do que 
uma criança que tem uma família estruturada, que vive dentro de uma 
cultura boa, de paz, harmonia, felicidade e organização. Mas que isso 
influencia na aprendizagem do aluno influencia. Porque o aluno que está 
bem, ele vai aprender muito melhor do que o aluno que está mal. Então, 
assim, o que a cultura de paz trabalha? Esse envolvimento maior com a 
harmonia, com a valorização, com os valores e os ideais de saber viver no 
problema sem estar no problema. Tipo assim, estou passando por um 
problema, mas isso não vai influenciar, porque faz parte da vida. Como vou 
trabalhar isso com essa criança hoje? Eu acho essencial, porque é só o que 
eles sofrem nesse momento na escola pública. Eu acho que hoje é a nossa 
maior dificuldade. (CIDA). 

  
 Ao meditar sobre a relevância dos assuntos listados, Elli lembrou-se de 

que o aluno não é apenas um ser cognitivo e que a questão social também deve ser 

levada em conta no momento do ensino. 

 
Tem que estudar também mais as relações sociais, família, acho importante 
isso, a gente compreender um pouquinho. Eu acho que dentro disso aí, a 
criança não é só o corpo, não é só mecânica. A criança é psicológica, 
cognitiva, ela é o motor, o social. O social, com certeza, influencia muito. Eu 
acho que as questões sociais deveriam entrar mais em foco ali também. 
(ELLI). 
 

 Assim como a professora Elli, Helena também destaca o fato de que, 

além da relação professor-aluno, o relacionamento da escola com a família e da 

comunidade também é essencial.  

 
A relação: professor x aluno acho que deveria ser ampliada para relação 
família x escola. Porque entram muito mais coisas e acho que a relação: 
professor x aluno é muito mais profissional. Assim, ‘eu ensino e você 
aprende’. Não estou falando isso de uma maneira vertical hierárquica não, 
mas na relação, você tem suas atribuições de professor e eu tenho minhas 
atribuições de aluno. A relação família e escola eu acho que envolve outras 
coisas. Envolvem questões subjetivas, que interferem diretamente na 
aprendizagem do aluno. Questões disciplinares, participação da comunidade 
que interferem diretamente. Dependendo se uma escola, por exemplo, 
trabalha com projetos, dependendo da dimensão que o projeto dela se propõe 
a alcançar, entra isso também, o envolvimento de uma sala com a outra. Eu 
acho que é maior que a relação: professor e aluno. Não sei se são coisas 
realmente separadas e distintas. Eu penso que não. Não sei nada de 
Didática. Fiz uma disciplina ruim. (HELENA). 
 

 Verifiquei no depoimento de Helena a constatação de que a disciplina 

realizada foi ruim. A professora menciona esse fato ao recordar-se de que não foram 

abordados em sua realização conteúdos considerados por ela como componentes 
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dessa área do conhecimento e aponta o planejamento do ensino, como fundamental 

para a autonomia do trabalho docente. 

 
Eu penso em formação dos professores, mas acho que não tem a ver com 
Didática. É porque interfere muito no planejamento [...]. No sentido de, como 
não tem planejamento, um professor que não foi formado para planejar. 
Entendeu? Porque planejamento, por mais que seja livre, ele guarda em si 
toda sua autonomia, criatividade, abarca quase tudo, mas não é um tiro no 
escuro. Não é uma coisa que você magicamente tira da cartola um coelho 
incrível. Não é. Eu acho que precisa haver uma educação para o 
planejamento. Parece que o planejamento é uma formação anterior, de 
alguém sentar com você e vamos aprender a planejar, não aprender 
amarrado, de jeito certo, mas eu não sabia o que escrevia: o que é 
planejamento? Eu nunca tinha visto um plano de aula. Mais ou menos, assim, 
para eu ter um norte. [...] Então, eu vejo um buraco, parece uma coisa 
anterior, mas eu acho que não deveria, não sei se caberia na disciplina de 
Didática também. (HELENA). 

 
 Após concluir seu depoimento, a entrevistada disse lembrar-se de outro 

assunto, destacando não saber se “entrava” na Didática. Encorajada a falar, 

completou: 

 
[...] Arte. Eu não sei onde ela entraria, se em estratégias de ensino que 
focassem a arte, não sei se em tecnologias no sentido amplo de 
tecnologias, não de parafernálias tecnológicas. Assim, acho que não tem a 
ver com Didática, mas eu vejo que nunca foi dado tanto cabimento à arte, 
hoje em dia que o foco são as avaliações e a leitura, ela ficou muito mais 
tímida e esquecida. Eu acho que os mecanismos que uma criança apreende 
com qualquer perspectiva artística, ela usa para tudo. Quando eu estudava, 
mesmo os métodos que tinham espaço para isso, para essas atividades, 
eram abafados. Eu acho que, talvez, por isso, no final do funil, os meninos 
estão no sistema de ensino sociointeracionista que, em tese, é mais aberto, 
articula cultura, interação com o meio e os trabalhos artísticos, mas eles 
estão com o funil na mão do mesmo jeito, copiando da lousa, tirando do 
quadro, com diziam antigamente. Eu não sei se entraria. (HELENA). 

 
 O depoimento de Helena traz uma importante reflexão para a Didática: 

em um momento em que muitas escolas direcionam seu ensino preocupadas 

basicamente com as avaliações e com a alfabetização, onde ficam as outras 

aprendizagens? Que lugar tem a arte nesse modelo de ensino? Utilizar a arte e 

enriquecer o ensino com outras discussões não anula esse processo. Ao contrário, o 

aprimora e proporciona aprendizagens mais significativas que, consequentemente, 

refletirão nos resultados de avaliações que sejam propostas com o objetivo de 

realmente avaliar aprendizagem. 

 A professora Juliana, inicialmente, não quis acrescentar nenhum tema à 

lista, mas, anexados novos questionamentos, trouxe impressões bem interessantes 
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[...] Se todos os professores tiverem essa ideia de planejamento e todo esse 
conhecimento, até o trabalho inicial, quando a gente chega, vai mudar, vai 
diminuir o terror que é quando a gente chega. 
Qual o terror? 
Principalmente, de quem vem de uma escola particular, católica, com tudo 
funcionando, tudo organizado, o problema de indisciplina é bem menor. O 
problema do professor com a gestão tem outro nível. Voltando ao choque, 
eu lembro que quando cheguei, não conseguia conversar com os alunos, 
porque eles estavam em nível muito abaixo do que eu trabalhava já com o 
quinto ano. É um nível totalmente diferente, que a gente vem com uma 
outra ideia de que vai poder trabalhar, fazer isso e aquilo e nem sempre a 
gente vai. As salas são superlotadas, o relacionamento entre gestão foi uma 
coisa que eu sempre retomo como algo que pesou bastante. A gente via 
que os gestores também não estavam preparados para essa realidade da 
escola pública. (JULIANA). 
  

 Ao examinar as dificuldades enfrentadas no início da docência e ser 

questionada se retiraria algum tema da lista abordada, Juliana acentuou a 

importância das tecnologias para a geração atual. 

 
Você retiraria algum tema dessa lista? 
Não, inclusive, acho importante incluir tecnologias, algo que tem de ser 
trabalhado, mas hoje entre os professores, principalmente quem está há 
mais tempo, não tem valor. É uma necessidade das crianças da escola, é 
algo muito real e muito presente na vida delas hoje, que precisa ser 
trabalhado. Não só tecnologia, mas os cuidados em relação à internet, a 
toda essa tecnologia que eles estão expostos. (JULIANA). 

 
 Mesmo considerando que essas temáticas fogem um pouco da alçada da 

Didática, Lorena indicou a questão da aprendizagem da escrita e também a 

convivência com a gestão. 

 
Que eu lembre agora... Em Didática, porque foge muito, né? Mas a gente se 
depara muito com a questão da escrita. Eu não sei como encaixaria isso aí 
nessa disciplina, se realmente seria uma aprendizagem. Poderia ter algo 
assim relacionado à aprendizagem, além das estratégias de ensino, a 
recepção do aluno. Poderia ser isso, já que é professor, aluno, gestão, 
pronto, eu acho que a gestão poderia estar nessa parte da Didática. Porque 
fica muito professor e aluno, mas para a gente realizar tudo isso aí, tem que 
ter um apoio da gestão. Então, quem sabe, algo relacionado a uma reflexão 
na gestão. (LORENA). 

 
 Apesar de alguns docentes não se recordarem muito das aprendizagens 

desenvolvidas durante a realização da disciplina Didática em suas formações 

iniciais, muitos entrevistados reforçaram a importância da disciplina, em especial, 

das temáticas citadas. 

 Com origem nas lembranças dos docentes acerca da disciplina Didática 

realizada, trarei a seguir suas visões sobre essa área do conhecimento. 
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6.3 Concepções sobre a Didática 

 

 Questionados sobre o que entendiam sobre Didática, os professores 

tiveram a oportunidade de expor aquilo que compreendiam. Neste momento – assim 

como os pedagogos em formação, questionados no início da disciplina – alguns 

professores tiveram receio em defini-la. Ao elaborarem suas reflexões, alguns 

entrevistados relacionaram a disciplina à aprendizagem de “como se passar o 

conteúdo” evidente nos depoimentos que seguem. 

 
Didática, eu acredito que seja a maneira como o professor vai expor o 
conteúdo em sala de aula, como ele vai  dar realmente o conteúdo para o 
aluno , embora muitas vezes seja o próprio conteúdo que foge um pouco da 
realidade, como eu disse, mas é a maneira como se vai trabalhar em sala 
de aula. Didática, para mim, é isso. (AMANDA, grifo meu). 
  
O que eu entendo, como te falei, as aulas que essa professora passou 
foram bem marcantes. É a melhor maneira de se passar um conteúdo , 
para que seja bem atraente para o aluno. Então, isso foi o que me marcou 
mais. A minha preocupação quando estou preparando uma aula é saber 
como estou repassando esse conteúdo ao aluno, para que ele aprenda de 
uma maneira prazerosa . (BIA, grifos meus). 
  

 Nos depoimentos de Amanda e Bia, observei a visão de que a disciplina 

ajuda na reflexão de como “passar” o conteúdo, mas de forma atraente e 

contextualizada, explicitando a visão do ensino como transmissão de conteúdos. Já 

para Cida, a Didática é a prática que traz a reflexão de que o conteúdo deve estar 

vinculado a objetivos para que seja bem compreendido. 

 
Didática é prática, para mim. A forma como eu coloco o conteúdo na sala 
de aula . Quais os objetivos que vou querer diante daquele conteúdo, quais 
materiais vou utilizar naquilo, para que aquele conteúdo seja bem 
explorado, comunicado e bem entendido. (CIDA, grifo meu). 

 
 A concepção de que a Didática tem a preocupação em tornar a aula 

dinâmica e inovadora, vinculada a finalidades, também foi exposta pela professora 

Elli, que, em sua análise, desvinculou a ideia de uma Didática tradicional, pautada 

em um ensino mecanicista. 

 
Didática me lembra e dá uma ideia de trabalhar de uma forma que não seja 
mecanicista, tradicional, mas de uma forma inovadora, construtiva, 
transformadora e dinâmica. 
Como você definiria a didática? 
Complicado. Didática é como se fosse uma forma, é um caminho , para 
mim, na minha ideia. É um caminho de você conseguir a finalidade, um 
objetivo , de forma dinâmica. (ELLI, grifos meus). 
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 O “como fazer” também foi lembrado na definição da professora Juliana: 

“Eu não sei se estou errada, mas eu penso que é como dou essa aula, é como 

penso a minha aula. Acho que é isso”. 

 Para a professora Mari, a Didática além de colaborar com a maneira de 

“transmitir conteúdos”, também ajuda na reflexão sobre a forma de se portar em sala 

de aula, em aspectos como a entonação da voz e a oratória. 

 
Eu entendo principalmente a forma que você encontra para, dentro da sala 
de aula, você se posicionar de tal maneira que consiga trans mitir um 
conhecimento  de modo simples, eficiente , tanto envolvendo o 
conhecimento daquela matéria, o conteúdo, como a sua postura como 
professor. Os cursos você vai ter ou desenvolver para estar repassando 
uma informação. Tem a parte da didática em sala de aula que eu considero 
a prática mesmo, aquela parte em que o professor chega e consegue ter 
direção: esse professor é muito didático, porque ele chega e passa uma 
informação com boa audição, tem uma boa oratória . Todas as palavras 
que pronuncia são bem compreendidas. Ele tem uma entonação boa de 
voz . Eu acho que o conjunto de tudo isso é que faz a pessoa ter uma boa 
didática ou não. (MARI, grifos meus). 

  
 A visão de que a Didática aborda questões posturais na atividade docente 

também foi exposta por Tico, ao assinalar que aprendeu até mesmo como se deve 

apagar uma lousa durante a disciplina. 

 
Didática é a parte teórica da educação em que você aprende sobre as 
estratégias de como dar uma aula, organizar a sala de aula. Antigamente – 
acho que ainda tem – a maneira de você apagar a lousa, até isso eu 
aprendi em Didática . Então, é uma disciplina que além de falar desse lado 
histórico da educação, oriente ao professor na prática pedagógica.  
O senhor considera uma disciplina teórica? 
Eu acho uma disciplina teórica que apresenta atividades práticas também. 
Na hora do estágio supervisionado, você precisa muito da Didática. (TICO, 
grifo meu). 

 
 Notei nos relatos dos professores Tico e Mari uma intensa influência da 

visão instrumental da Didática com base no momento em que definem a disciplina 

como uma espécie de guia de boas maneiras do fazer docente. 

 Para Lorena, a compreensão sobre Didática está relacionada à ação, ao 

como fazer vinculado a ação/reflexão, sem esquecer a flexibilidade. 

 
Didática eu entendo na palavra ‘ação’. O modo de se construir. A Didática é 
essa ação/reflexão  do profissional, não só do pedagogo, vamos colocar para 
uma vida em comum, o ser humano vai estar sempre tendo uma ação e 
refletindo aquela ação, então, a didática para mim é isso, essa flexibilidade, 
não aquele algo amarrado, fechado . Você pode variar fazer essa 
construção e desconstrução. (LORENA, grifos meus). 
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 Helena traz em sua explanação a ideia da Didática como uma disciplina 

teórico-prática que engloba um conjunto de concepções pedagógicas sobre o ato de 

ensinar. Além disso, a professora lembra que professor e aluno são sujeitos 

envolvidos nesses processos e situa a Didática como interlocutora desses sujeitos, 

visando a que os objetivos almejados nesse processo sejam atingidos. A docente 

também evoca que não basta saber o conteúdo para ensinar e que é preciso 

reflexão didática sobre o ensino: 

 
Eu acho que essa é uma discussão muito, assim, já vi definições meio 
antagônicas a respeito disso. Eu acho que Didática tem a ver com as 
condições para chegar a um objetivo . Por exemplo, para ser mais clara, 
eu acho que existe um professor e existe um aluno e a Didática está no 
meio . Eu preciso saber. Por exemplo, eu ouvia muito quando era criança 
assim: ‘quem sabe muito, sabe ensinar’. Não é verdade. ‘Quem lê muito, 
escreve bem’. Não é verdade. Então, é assim, parece uma coisa provada, 
se você sabe muito, você consegue ensinar, se você lê muito, mas não é. 
Então, a minha expectativa em relação à Didática é aprender essas 
ferramentas necessárias. Quando digo ferramentas, não são coisas 
necessariamente práticas, são também teóricas , porque eu acho que 
passa pelas duas coisas, de você ter suporte teórico, mas eu acho 
fundamental na Didática, em minha sala de aula, é tipo vamos representar 
essa história. Uma coisa simples, mas eu tenho um fundamento didático 
para fazer isso. (HELENA, grifos meus). 

 
 Ao dar continuidade à sua ponderação, Helena ratifica o fato de que, na 

sua percepção, a Didática está no meio do professor e do aluno, dando condições 

para chegar a um objetivo e define Didática como um conjunto de concepções sobre 

o ensinar.  

 
Eu que trabalhei muito na educação infantil, mesmo uma brincadeira, ela 
não é a esmo, não é por acaso: brinquem aí, a gente depois anota algumas 
coisas. Então, ela tem esse objetivo, uma metodologia, que eu esperava 
aprender. Não sei se estava torta a minha expectativa, mas eu esperava. 
Se eu pedisse para você definir Didática, como defi niria? 
Eu definiria como um conjunto de concepções pedagógicas sobre o 
ensinar . Não sei se é correto, acho que nunca tinha pensado sobre isso 
exatamente sobre Didática, mas acho que eu definiria assim. A grosso 
modo é o que entendo por Didática, mas fiquei meio [...]. (HELENA, grifo 
meu). 

 
 As considerações dos docentes mostram a visão de uma Didática que, 

para alguns, é prática, ligada ao como fazer e à postura docente, mas que, para 

outros, é teórica e prática, pois colabora na ação/reflexão do docente na busca de 

atingir os objetivos.  
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6.4 Didática e trabalho docente 

 

 Questionados se avaliavam se a disciplina colaborou de alguma forma 

para sua atividade como docente, os entrevistados foram unânimes em afirmar que 

sim, mesmo que de maneira superficial, como é possível verificar nas considerações 

da professora Mari, ao assinalar que a disciplina colaborou como qualquer outra 

cursada, defende a vocação como determinante na qualidade do trabalho docente e 

traz novamente em sua exposição o entendimento de um ensino transmissor, onde 

“se passa um recado”. Eis suas argumentações: 

 
Como toda disciplina, eu acho que ela acrescenta, porque você não deixa 
de absorver e, dependendo do professor que ministra, você se envolve mais 
ainda com a disciplina. Eu me lembro que gostei muito dessa disciplina, da 
professora, mas acho que não foi uma coisa, assim, tão importante para 
minha atuação não. Percebi que o mais importante mesmo era aquilo que já 
tinha escolhido: minha postura de chegar e passar o recado. Sabe? Chamar 
atenção para aquilo que era interessante, a questão mesmo da vocação 
que digo a você, porque tem uns que tem, outros não tem e acham que tem, 
de repente, percebem que não. Geralmente, quando vão para a prática, 
descobrem que não têm. Muitos empurram com a barriga e insistem 
naquilo, porque parece não ter mais coragem de voltar e se formar em outra 
coisa. Então, a gente vê tanta coisa que, às vezes, eu me pergunto: será 
que foi por acidente que certas pessoas caíram na educação? Porque a 
gente percebe que não tem o menor jeito e fica, insiste. (MARI). 

 
 A contribuição da disciplina para seu trabalho como docente, na visão de 

Helena, foi mínima. A entrevistada explica que isso ocorreu porque considerava 

essa disciplina central no curso, tendo muitas expectativas, e que essas não foram 

privilegiadas. Apesar da frustração, afirma que se lembra de algumas 

aprendizagens: 

 
Acho que sim, considero de alguma forma, mas de uma forma mínima. [...] 
Não sei como está o currículo hoje em dia, mas na minha época era a 
disciplina que tinha a maior carga no currículo, 12 créditos, uma coisa assim. 
Mais até que os estágios. Não sei se houve reformulação. Talvez seja mais 
assim, tinha muita expectativa, porque era uma disciplina que eu julgava ser a 
mais importante, Didática do curso de Pedagogia. Era uma disciplina já na 
metade do curso, então acho que ela poderia ser dada com certo nível, 
porque a gente já tinha uma base de filosofia, sociologia e psicologia que eu 
julgava OK. Também, assim, o pânico de chegar na metade do curso sem ter 
estudado nenhuma corrente educacional. Eu me sentia muito sem estofo 
teórico para poder me alocar e escolher onde eu me situava 
pedagogicamente. Então, em face das outras disciplinas que eu fiz, que 
também julgava importante, como os ensinos, o estágio, entre outras, eu acho 
que teve uma relevância, porque eu consigo olhar para trás e lembrar de 
coisas que eu aprendi com a disciplina. (HELENA). 
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 A professora segue suas considerações, em cuja análise, as escolhas das 

temáticas abordadas na disciplina foram tendenciosas para a abordagem renovada 

e lamenta não ter estudado a Pedagogia Histórico-Crítica, de Demerval Saviani, com 

a qual mais se identifica na contemporaneidade. 

 
Por exemplo, a própria escolha das correntes trabalhadas, hoje em dia, com 
o que eu construí, pedagogicamente, a mim já não contempla, já é 
tendencioso, porque estava focada na pedagogia do aprender aprendendo 
competências múltiplas, pedagogia de projetos, só o método Montessori 
que estava meio de fora. Acho que a própria escolha do currículo já era um 
pouco tendenciosa, assim. Em minha opinião, a gente podia ter estudado 
Pedagogia histórico-crítica, do Saviani, podia ter estudado outros métodos e 
experiências educacionais, assim. 
Você não viu Pedagogia Histórico-Crítica em Didátic a? 
Não lembro de ter visto nessa disciplina, vi Pedagogia Histórico-Crítica nas 
disciplinas de cunho Marxista. Na Didática, eu não lembro. Pode até ser que 
faça parte e, se fazia parte da ementa, foi uma coisa que passou de forma 
muito superficial, porque, realmente, essas três eu lembro das aulas, 
discussões, textos. (HELENA). 

 
 Ao analisar as contribuições da disciplina, Juliana, que realizou sua 

formação inicial como pedagoga na mesma universidade de Helena, mas em 

período diferente e com outro professor, destaca justamente o estudo da Pedagogia 

Histórico-Crítica, não vista por sua colega de profissão durante a disciplina, como a 

grande colaboração da Didática para sua prática. 

 
Na época, a disciplina me fez rever algumas ideias sobre o construtivismo. 
Eu mudei alguma coisa na minha prática na época. Em relação à minha 
prática com o construtivismo e as teorias de Saviani. 
Mas mudou o quê? 
Em relação ao conteúdo. Dar mais enfoque ao conteúdo, considerar 
realmente o conteúdo do que o ‘como fazer’. Eu tinha uma preocupação 
muito grande de planejar uma aula mágica e tinha uma preocupação não 
tão grande com o conteúdo. Eu passei a considerar a importância do 
conteúdo, que foi historicamente construído. (JULIANA). 

  
 Notei no depoimento da entrevistada uma interpretação mais crítica do 

ensino, pautado em um conteúdo historicamente constituído, mas que não se prende 

a planos mágicos. 

 Mesmo não se lembrando da disciplina, Amanda assegura que considera 

ter havido uma colaboração para sua formação, pois no período em que realizou o 

curso, já atuava como docente, mas que suas maiores aprendizagens foram 

constituídas na prática.  

  
Colaborou, porque quando fiz a disciplina eu já estava em prática, embora 
eu não lembre. Lembro que quando estava fazendo a faculdade, eu estava 
em uma escola pública na cidade de Itapajé que eu tinha problemas com 
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alunos que sofriam abuso sexual. Isso me direcionou muito, assim, a saber 
como vou atingir o aluno e saber se ele vai querer aprender. Será que ele 
está preparado para aprender? Será que o meu conteúdo interessa àquela 
criança que está vivendo um problema familiar? Então, naquela época me 
ajudou em minha formação acadêmica, mas o que me ajuda diariamente é 
a minha prática em sala de aula. (AMANDA). 
 

 Dando continuidade ao seu depoimento, ao interpretar a Didática como 

uma disciplina teórica, a entrevistada reforça a importância da relação teoria e 

prática e faz uma crítica de que a teoria foge à realidade, especialmente do Ensino 

Público, onde, segundo a entrevistada, falta material para efetuar um melhor 

trabalho e na qual outros fatores interferem no processo de ensino. Explica: 

 
É... Eu acredito que colaborou de uma maneira teórica mesmo. O professor 
aprende muito mais com Didática quando ele entra em sala de aula em 
prática, porque a teoria foge muito da realidade, principalmente das escolas 
públicas. Então, o que você acha que vai dar certo em sala de aula, quando 
você se depara com uma escola pública, com a falta de material, com falta 
de apoio das famílias, com a falta de interesse dos alunos [...] O professor 
tem que buscar mesmo a opinião dos teóricos, mas como um suporte para 
poder entender como funciona. Afinal de contas, o conteúdo precisa ser 
dado, mas de nada vai adiantar se não partir da realidade das crianças. 
Então, a didática tem que partir da realidade. Cada escola e sala de aula 
têm a sua realidade, cada aluno tem a sua necessidade. (AMANDA). 

 
 Para a professora Bia, a disciplina colaborou muito, pois, quando a 

cursou, já pensava em fazer concurso para a área da Educação, examinado que os 

estudos realizados influenciaram de maneira decisiva em sua aprovação e que, ao 

ingressar em sala de aula, relacionava sua prática com as discussões da disciplina. 

 
Muito, porque na época realmente tinha muita vontade de aprender mesmo. 
Eu já pensava em um concurso, então foi muito importante, assim, decisivo 
mesmo, para o meu ingresso em sala de aula. Quando entrei em sala de 
aula, eu fiz tipo uma retrospectiva do que a professora havia falado, do que 
a gente havia estudado, então foi muito valioso para mim. (BIA). 

 
 Cida ressalva que a contribuição da Didática para seu trabalho foi grande, 

mas que ocorreu mais durante o curso de magistério, voltando a apreciar que, nessa 

formação a disciplina era vista de uma maneira mais prática do que na graduação. 

 
Muito, mas é como te disse, principalmente no magistério. Porque a gente 
via e ia para a prática direto. A professora da época, eu esqueci o nome 
dela, todo conteúdo que colocava ela perguntava como ia fazer isso agora 
em sala de aula. Então, a gente montava peças, um monte de coisas, 
encenação de uma sala de aula, para a gente colocar como faria realmente. 
(CIDA). 
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 A reflexão sobre a prática foi, na percepção de Elli, a grande colaboração 

da Didática. Ela assinala que a disciplina não só ajudou, como continua ajudando 

em seu trabalho, especialmente no momento do planejamento do ensino. 

 
Ajudou e ajuda. Eu acho, assim, que deveria até ter mais, que não fosse só, 
tipo assim, uma Didática, que tivessem outras Didáticas que a gente 
pudesse aprofundar mais. Acho que uma é pouco. 
Mas você considera que ela ajudou de que forma? Que ria que você 
explicasse um pouco. 
Ela ajudou no sentido de a gente se perceber como professor dentro de sala 
de aula, ver como a nossa prática está e poder melhorar. Até na questão 
dos planejamentos, o que deu certo e o que não deu, a gente inovar, 
transformar, modificar a nossa prática. Então, ajuda mesmo. O modo como 
lidar com o aluno, como transformar aquela aula para ser uma aula mais 
prazerosa. (ELLI). 

 
 Ao assegurar que a disciplina a ajudou a se perceber como docente 

questionei a entrevistada se ela já atuava como professora no período em que 

cursou a disciplina e Elli explicou: 

 
Eu já dava aula de reforço, mas, assim, não, nunca. Mas muita coisa na 
realidade, quando a gente começa a pôr na prática, no dia a dia, a gente vai 
trabalhando e vendo até que ponto aquilo ali está bom e até que ponto 
aquilo pode ser modificado, melhorado, para que a gente colha um melhor 
resultado. Porque se a gente continuar na mesma e não tentar inovar, vai 
sempre continuar na mesma e não vai ter resultados, não vai avançar.  

 
 Comprovei no depoimento da professora Elli a percepção de que a 

disciplina contribuiu para que ela se percebesse como docente mesmo antes de 

assumir uma turma. Além disso, a entrevistada traz em seu relato a concepção de 

uma prática transformadora que busca o avanço e a autorreflexão. 

 Lorena define a disciplina como “uma pedra fundamental na profissão do 

pedagogo” para o direcionamento de seu trabalho, defendendo sua importância para 

a práxis docente. 

 
Demais. Como eu falei, tanto na questão de você refletir a sua prática e 
práxis sempre naquela ação e reflexão, sempre na questão de ser um 
profissional que vai acrescentar algo para o meu aluno. Sem hipocrisia, 
pensando realmente na construção do conhecimento de matérias que vão 
contribuir para a vida dele. Então, a Didática é uma pedra fundamental na 
profissão do pedagogo. Sem ela, não dá para traçar uma reta, você fica 
realmente perdido e é muito importante. (LORENA). 

 
 A relação teoria e prática foi percebida por Tico que, apesar de confuso 

em sua explanação, trazendo reflexões acerca de aprendizagens adquiridas em um 
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outro curso realizado, destacou a contribuição da Didática no momento da disciplina 

de estágio. 

 
Colabora. Mesmo a gente tendo aquela vontade de ser professor, eu 
aprendi uma coisa muito importante agora recente com a doutora Esther 
Pillar Grossi. Não sei se você conhece. Ela é autora do Geempa [Grupo de 
Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação], trabalha mais 
ou menos na linha da Emilia Ferreiro, só que com algumas diferenças. Uma 
coisa aprendi com ela, essa questão de você ser bom na hora. Pronto. Não 
existe a prática sem a teoria, foi a frase que ela sempre dizia para a gente. 
Então, essa parte teórica é fundamental, porque a partir do momento em 
que você sabe o significado da palavra didática, na origem, já pega uma 
noção do que você está fazendo em sala de aula. É certo que a didática 
sozinha não vai resolver todos os problemas, não vai fazer tudo por você. 
Ela é apenas uma fundamentação. 
O senhor considera uma disciplina teórica? 
Eu acho uma disciplina teórica que apresenta atividades práticas também. 
Na hora do estágio supervisionado, você precisa muito da Didática. (TICO). 

 
 Tico traz uma importante reflexão, ao destacar o fato de que a Didática 

sozinha, apesar de sua importância, não constitui a panaceia para todos os entraves 

da prática educativa. Assim, assevero que essa não é a defesa deste estudo. 

Compreendo, entretanto, que esse componente curricular pode e deve contribuir 

com o trabalho docente, fundamentando essa atividade, como o próprio entrevistado 

asseverou, com suporte na relação teoria e prática voltada para a práxis educativa.  

 Assim, com a intenção de refletir acerca das colaborações da disciplina 

para a formação e o trabalho docente, indaguei os entrevistados como a Didática 

poderia contribuir com sua atividade, caso tivessem a oportunidade de cursar a 

disciplina nos dias atuais. 

 Para esse questionamento, a concepção de que a Didática é uma 

disciplina teórica foi parte de resposta da maioria dos professores. Assim, muitos 

defenderam maior vinculação da disciplina com a prática e a realidade do ensino 

como essencial para a melhoria da formação para o trabalho docente. 

 Em sua explanação, Amanda defendeu a maior inserção dos pedagogos 

em formação na escola pública para que conheçam sua realidade e executem 

projetos utilizando os conhecimentos constituídos durante a realização da disciplina, 

não ficando apenas na teorização. 

 
Muito interessante essa pergunta. Eu acredito que o que faltou muito na 
minha faculdade, no meu tempo de faculdade, foram essas visitas, a falta 
de vivências em escolas públicas. Eu acho que tem que existir isso mais na 
faculdade. Os formandos têm que ser inseridos mais na escola pública, 
porque de nada adianta a teoria sem eles verem realmente. Assim, é um 
choque muito grande quando sai da faculdade e você vai para a prática, é 
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tudo muito diferente, foge completamente do que a gente vê na faculdade. 
Então, que esses alunos cheguem mais nas escolas públicas e participem 
mais de projetos, façam projetos que usem a Didática que eles aprendem 
na faculdade. (AMANDA). 

 
 Na visão da professora Cida, a disciplina deveria ser mais prática. Em 

suas reflexões, a entrevistada teve atitude mais radical, ao assegurar que teoria se 

aprende sozinho.  

  
Prática. Prática, porque teoria a gente lê sozinho . Posso ler na minha 
casa o livro do Luckesi, o livro do Libâneo. Posso discutir em grupo, mas é a 
prática que faz o meu dia a dia. Então, não adianta ter um monte de teorias 
– isso, na minha cabeça – e não saber repassar a ninguém. (CIDA, grifo 
meu). 
  

 O depoimento de Cida traz importantes reflexões sobre o papel do 

docente e da teoria. Se a teoria se aprende sozinho, qual seria o papel do professor 

na atividade de ensino? A teoria não é importante para iluminar a prática, assim 

como a prática oferece importantes elementos para pensarmos a teoria?  

 A necessidade do contato com a realidade escolar de maneira superior ao 

estudo teórico também foi defendida pela professora Mari em seu depoimento, no 

qual destacou que a Didática é essencial para “passar o conteúdo” de forma 

atraente. A entrevistada defende o argumento de que a disciplina deveria ser 70% 

prática e 30 % teórica, revelando, assim como Cida, uma visão voltada mais para a 

prática do ensino, mas também da Didática como receituário. 

 
Na época em que eu estudava, inclusive, eu já tinha em mente se eu faria 
essa disciplina. Assim, eu sei que no contexto ambiental é complicado, mas 
sinceramente eu faria essa disciplina colocando o professor na prática. 
Preferiria muito mais que ele fosse a uma escola, dentro de uma sala de 
aula, ministrar para alunos de fundamental e médio. Acompanhar dentro da 
escola esse professor, além da teoria, que realmente é importante ter, mas 
acho que 70% seria prática em sala de aula. Para o professor tentar 
desenvolver no aluno aquela Didática que ele precisa para ministrar suas 
aulas. Porque a Didática, você sabe, é como nosso carro-chefe da sala de 
aula. Se a gente não tiver didática, não consegue passar aquele 
conhecimento, fica uma aula desinteressante, o que você fala, entra por um 
ouvido e sai pelo outro, a turma começa a não mostrar rendimento. (MARI). 

 
 Concordo com a ideia de que a teoria sozinha enseja uma prática 

idealista, mas devo ressaltar que, o contrário, entretanto, produz uma atividade 

utilitarista e vazia de sentido. Assim, neste estudo, defendo a teoria e a prática como 

formadoras de uma unidade indissolúvel, como postula Veiga (2013, p. 18) em suas 

considerações: “A reflexão até aqui me leva a afirmar que a prática pedagógica não 

deve esquecer a realidade concreta da escola e os determinantes sociais que a 
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circundam. A teoria e a prática não existem isoladas, uma não existe sem a outra, 

mas encontram-se em indissolúvel unidade”.  

 Além de entender que a Didática serve para o docente “passar o 

conteúdo”, Mari segue seu raciocínio, observando que os conhecimentos didáticos 

também são importantes para que o professor “coloque” sua turma em uma boa 

posição nas avaliações.  

 
Porque, apesar de ser escola pública, existem avaliações dentro da própria 
escola que dão aquele ranking. De quatro em quatro anos, será que minhas 
turmas estarão bem naquela posição? Então, se eu não for uma boa 
professora, minhas turmas vão estar sempre lá em ba ixo, com índice 
bem inferior às demais . (MARI, grifo meu). 

 
 Dando continuidade as suas considerações, a docente encerra seu 

depoimento, postulando a participação do aluno. 

 
Por isso tudo, eu acho a Didática bem importante, a forma como você busca 
passar conhecimento a um aluno desde que seja interessante o repasse 
daquela informação, não seja aquela coisa só do falar, ler livro, copiar, mas 
uma coisa bem mais dinâmica, interessante, que ele também participe de 
uma forma prática. Porque tem muito aluno também que não é dada a ele 
nem a oportunidade de se expressar dentro da sala de aula. Às vezes, ele 
quer até dar uma ideia, participar de forma mais prática na aula e o professor 
logo segura, não permite. Tudo é falta de planejamento, de orientação 
Didática daquele professor, porque o aluno também faz parte do aprendizado 
ali, está todo mundo numa troca: professor e aluno ao mesmo tempo. (MARI). 
 

 Na visão manifestada pela entrevistada, o mau desempenho da turma nas 

avaliações decorre da falta de planejamento e orientação didática do professor. 

Então, destaco o fato de que, mesmo defendendo a importância da Didática e do 

planejamento como um de seus temas essenciais, compreendo que outros fatores 

determinam o bom ou mau desempenho das turmas em avaliações, inclusive o 

próprio modelo de avaliação. 

 Ademais, postulo um ensino comprometido com a aprendizagem dos 

educandos e não uma prática voltada para o bom desempenho em avaliações, pois 

acredito que “[...] notas escolares não formam, mas aprendizagem sim. Afinal, 

somos e agimos da forma como aprendemos ao longo da vida, nas múltiplas e 

variadas oportunidades que temos de aprender” (LUCKESI, 2014, p. 101). 

 Ao refletir sobre a maneira como a Didática poderia contribuir 

efetivamente para sua atividade docente, Juliana também postulou a urgência de 

relacionar os conteúdos com a realidade, queixando-se de que a disciplina cursada 
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foi muito teórica. A entrevistada, contudo, não revela uma visão instrumental do 

ensino em seu depoimento.  

 
Ela tinha que estar mais ligada à realidade da sala de aula. Lembro que foi 
muita teoria, a gente trabalhou muitos problemas da sala de aula, sobre 
como dar aula. Foi quase uma disciplina de Sociologia, Filosofia. Foi pouco 
disciplina de Didática. Eu gostaria que fosse mais ligado à prática da sala de 
aula. (JULIANA). 

 
 Diferentemente de suas colegas, Helena reforça a importância da teoria 

dentro da Didática para que o professor possa decidir os caminhos que percorrerá 

dentro da docência, mas destaca que não tem certeza se a disciplina realmente 

poderia colaborar com sua atuação, observando que  

 
Eu não sei se ela poderia me ajudar. Vou explicar por quê. Não pela 
disciplina em si. Eu vejo que na educação, desde sempre, ela é composta 
por modismos. Agora, tem a teoria tal ou o método tal e esquecer tudo o 
que você aprendeu, porque agora tem isso aqui. Eu acho que isso passa 
por várias coisas, passa inclusive por um interesse financeiro de reedição 
de livros, enfim, um buraco imenso. Como falei, eu acho que ela estava 
organizada de uma forma que ainda prevalece até hoje. Já me formei há 
uns anos, mas, assim, o que prevalece hoje no ensino são as formas de 
aprender, por isso, entendo o construtivismo, pedagogia de projetos, 
professor multiestruturalista, competências e, assim, não sei, porque tenho 
vários incômodos [...] Não estou dizendo que é a melhor coisa, embora eu 
não seja uma professora construtivista, mas eu li muito Piaget, estudei 
Vygotsky com as pessoas que estudam Vygotsky, por exemplo, estudei 
Wallon. Eu que sou alfabetizadora, a Psicogênese da Língua Escrita é uma 
coisa que preciso entender que clareia a vida mesmo. Mas a forma como 
isso é imposto na menor esfera, assim, desde o chão da sala de aula, como 
lá na disciplina de Didática, me incomoda. (HELENA). 

 
 Para Lorena, a teoria também é importante. A professora contou que 

atualmente faz um curso de especialização em Psicopedagogia e, em breve, fará 

novamente a disciplina, com a oportunidade de atualizar-se, conhecendo novos 

autores e compartilhando vivências com os colegas, o que contribuirá para seu 

trabalho. 

 
Como estou no meu curso de Psicopedagogia, realmente ela é a próxima, 
eu acredito muito nas vivências, que na minha experiência vou poder passar 
como pedagoga. Não vou dizer que já sei de tudo. Claro que sempre digo 
aos meus alunos: eu não sei, vocês estão a cada dia me ensinando. Eu não 
sei de tudo, vocês a cada dia ensinam alguma coisa. Então, ia colaborar 
muito nas vivências e também nos novos autores, mais modernos, que 
trabalham a Didática em si, a literatura, os livros que vão poder me 
fortalecer nisso aí. Quem sabe, até pensar num mestrado nessa parte da 
Didática. Isso encanta. (LORENA). 
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 Na visão de Bia, cursar mais uma vez a disciplina seria a oportunidade de 

compartilhar e trocar experiências com a turma, na busca de superar as dificuldades 

encontradas em sala de aula. Ela aponta como exemplo de assunto o problema da 

indisciplina. A docente traz em seu relato a preocupação de encontrar alguma 

receita para trabalhar com alunos indisciplinados. 

 
Eu acho que primeiro expondo à minha turma as dificuldades que eu estava 
tendo. Assim, que eu possa ter observado dentro da sala para essa pessoa 
me dar uma luz de como proceder. 
Que tipo de dificuldade específica a Didática pode trabalhar? 
Bom, a questão de envolver o aluno, porque nossos alunos são muito 
indisciplinados, têm assim uma dificuldade muito grande de concentração. 
Então, eu gostaria de ter uma aula, se fosse o caso, específica de como 
prender a atenção desse aluno, usando a Didática pa ra isso . (BIA, grifo 
meu). 

 
 Destaco que indisciplina é um tema importante para ser debatido durante 

a disciplina, entretanto, reforço, mais uma vez, que essa discussão não deve ser 

voltada para roteiros prescritivos de como professor e alunos devem se portar em 

sala de aula, pois os processos de ensino e aprendizagem envolvem seres humanos 

e não máquinas que podem ser programadas para agir de acordo com o almejado. 

Acreditar nisso é uma ilusão, haja vista que o problema da indisciplina envolve 

diversos fatores. O debate acerca dessa temática certamente contribui com a prática 

do professor em sala de aula, mas não há como determinar, prescrever atitudes. 

 Elli assegura que, se tivesse a chance de cursar novamente a disciplina 

nos dias atuais, aproveitaria mais, pois poderia relembrar questões da área e 

estudar outras, não especificadas nesse momento da entrevista.  

 
[...] Eu acho que, assim, a Didática já ajuda, ela modificou, acho que já 
transformou muitos professores. Os professores atuais já transformaram 
muito a sua prática devido à Didática. Eu acho que se nós, professores, 
tivéssemos condições de fazer mais cursos que envolvessem a Didática, 
com certeza, ajudaria mais ainda, porque acorda muita coisa que fica 
adormecida, que a gente esquece, e acordaria. (ELLI). 

 
 Observei nos depoimentos dos entrevistados que as resposta estão 

diretamente relacionadas com as lacunas em suas formações ou com suas 

concepções de ensino. Constatei a defesa de uma Didática mais prática para 

aqueles que consideraram a disciplina teórica e distante da realidade ou que têm 

uma visão da Educação mais voltada para a prática, assim como a defesa de mais 

ou de outras teorias para aqueles que sentiram falta de algumas discussões teóricas 

nesse componente curricular. É interessante observar, contudo, que a maioria dos 
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entrevistados tem a percepção de que a Didática é uma disciplina fundamentalmente 

teórica e que precisa se aproximar bem mais da realidade das escolas para 

efetivamente contribuir para a formação do pedagogo, defendendo assim a relação 

entre teoria e prática. 

 Dando prosseguimento à investigação, questionei os docentes sobre 

temas específicos que gostariam de visitar pela primeira vez ou revisitar na área da 

Didática, para a melhoria de sua atividade. Os assuntos indicados foram variados e, 

alguns, inclusive, fogem da especificidade da Didática. 

 
Partindo da realidade que eu estou vivenciando, uma pesquisa sobre 
alunos, uma Didática a ser aplicada com alunos de TDAH [Transtorno de 
Déficit de Atenção com Hiperatividade] seria muito interessante. Alunos com 
TDAH. Porque o professor, o pedagogo, ele não está preparado para lidar 
com alunos com necessidades especiais educacionais, os AEE 
[Atendimento Educacional Especializado]. Então, assim, uma Didática, 
novas maneiras de você conseguir fazer com que um aluno com TDAH 
aprenda, eu acho de suma importância. (AMANDA). 

 
 É sabido o fato de que o ensino e a aprendizagem constituem 

preocupação central dentro da Didática, entretanto, Tico aborda a necessidade de 

estratégias específicas para a aprendizagem da leitura e da escrita, apontando a 

psicogênese da língua escrita como um tema urgente. 

 
Bem, se eu tivesse de estudar Didática hoje, um dos temas que acho 
importante é a questão da aprendizagem do aluno mesmo. O que fazer para 
o aluno, como esses do PCA [Programa de Consolidação da Alfabeização], 
viesse desenrolar, ou seja, alfabetizasse de uma maneira mais prática. 
Então, se eu tivesse que estudar Didática hoje, gostaria de estudar mais a 
prática, por exemplo, de atividades mais concretas para se trabalhar com 
esses alunos de PCA. Alunos não alfabetizados, vamos dizer assim. [...] É 
mais isso. A maior dificuldade que nós enfrentamos hoje na escola pública é 
esse problema da dificuldade de aprendizagem da leitura e interpretação. 
Não é só dificuldade minha, tem outros no Ensino Médio em uma situação 
bem complicada. (TICO). 
 

 Em virtude das ponderações do professor Tico, insisti e refiz o mesmo 

questionamento, pedindo para que o professor reunisse temas da Didática. Mais 

uma vez, Tico apontou os mesmos assuntos, assegurando que, dominando a teoria 

da psicogênese da língua escrita, todas as outras questões seriam direcionadas. 

 
Eu elencaria a Emilia Ferreiro, a Psicogênese da Aprendizagem. 
Exatamente porque a Esther Pillar Grossi aborda o mesmo tema, excluindo 
um dos níveis, vamos dizer assim. É muito puxado para você pegar, assim, 
num simples encontro de professores. Se eu tivesse que voltar a estudar, 
escolher um tema, um seria esse aí da Psicogênese da Aprendizagem. 
Mais algum? 
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Não, porque entendendo essa psicogênese bem direitinho, o resto você 
domina. (TICO). 

  
 Para Bia, a Didática ajudaria com seu trabalho se ensinasse formas de 

trabalhar em grupo com os alunos, mostrando a compreensão de que a participação 

dos estudantes também é importante. 

 
Um trabalho que a gente pudesse trabalhar com os alunos em grupo. 
Dinâmicas de grupo, é isso? 
Pode ser. Voltado para dinâmica, algo bastante interessante. Entendeu? 
Que tanto fosse proveitoso para o professor, ele vir o retorno do seu 
trabalho, como do aluno em aprender. Nessa linha. (BIA). 

 
 Ao refletir sobre essas questões, Cida revelou ter ficado com vontade de 

cursar mais uma vez esse componente curricular e reforçou a importância do estudo 

sobre a utilização das tecnologias. Em seu depoimento, fica evidente que o momento 

da entrevista representa, também, uma oportunidade de reflexão e conscientização 

para os sujeitos investigados. 

 
Nossa! Acho que hoje eu queria, depois de você fazer essa entrevista, acho 
que queria tudo de novo. Assim, porque você me fez agora rememorar um 
pouquinho, relembrar o quanto isso é bom, porque Didática é fundamental 
para um professor. As técnicas, os estudos, tudo é importante, 
principalmente em uma sociedade hoje que está mudando a cada dia. A 
aula que eu dava anos atrás não é a mesma que dou hoje, porque os 
interesses são outros, as perspectivas são outras e o professor tem que 
estar atualizado com essas novas mudanças. Como a questão, por 
exemplo, das novas tecnologias. Muito professor não tem habilidade 
nenhuma com as novas tecnologias. A gente tem que estar a par disso, 
porque senão daqui a pouco ninguém vai alcançar mais. (CIDA). 

 
 Da mesma forma que Cida, Lorena reforçou a questão das tecnologias, 

além de trazer a visão de que conhecer novos autores também poderia colaborar 

com seu trabalho. 

 
Podem ser esses novos autores que eu não conheça, pode ser também de 
repente uma Didática com algum trabalho na área de informática, quem 
sabe. Algo que inove, até porque a gente tem muito aquele currículo das 
matérias pedagógicas. De repente, pode ser isso, algum trabalho na parte 
de informática ou revisitando alguns autores que eu não lembro. Coisas 
novas, que vão facilitar o meu trabalho e também dar mais uma luz, uma 
abertura ao meu trabalho. (LORENA). 

  
 A temática da relação professor-aluno foi indicada por Elli, que, ao 

explicar seu pensamento, ampliou esse debate para a importância da relação 

família-escola, assegurando que esta constitui uma dificuldade. 
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Eu queria revisitar mesmo essa questão da relação professor x aluno e 
aluno x professor. 
Você sente como uma carência da escola?  
A carência da escola é mais em relação à família mesmo. Eu acho que a 
escola não anda, por conta da família. Por mais que a gente tenha toda a 
Didática do mundo, pode ter todos os meios, mas se a gente não andar em 
conjunto, porque estamos na escola quatro horas e eles estão em casa 
muito mais tempo do que quatro horas. Então, tinha que ser uma relação 
mais integradora, interativa entre família e escola. Se a família, realmente, 
cumprisse com seu próprio papel de se portar com os filhos, de não ter a 
escola como apenas um depósito. Muitos têm a escola assim, porque 
muitos têm trabalho, são trabalhadores, mas às vezes são irresponsáveis 
mesmo, é só para depositar a criança e deixar lá, a gente que se vire. 
Então, se tivesse essa interação escola, com parceria, e família, eu acho 
que a coisa fluiria melhor. Não sei como, mas se a Didática pudesse, se a 
Didática poderia adentrar nisso, para poder chamar essa família. Entendeu? 
(ELLI). 

 
 Helena destacou em seu depoimento a compreensão de que a Didática 

poderia apresentar formas opcionais de educação e refletir acerca do que é feito em 

países com melhores índices nessa área. Além disso, a professora falou da urgência 

de uma discussão crítica sobre a Educação a Distância. 

 
Eu gostaria de revisitar a Pedagogia Waldorf. Não que seja minha preferida 
e nem tenho nenhum tipo de predileção, mas eu tenho muita sede que a 
Didática pudesse apresentar formas alternativas de educação. Quando eu 
digo alternativas, em relação a tudo. Ciclos diferentes, horários diferentes, 
currículos diferentes. Eu tenho muitas e sei que tem muitas experiências 
pedagógicas diferentes. Escola do campo. Uma coisa que a gente não 
sabe. Um tema que eu acho tão essencial, Educação à Distância, precisa 
ser discutido. Em minha opinião, você vê a Educação à Distância como uma 
das ferramentas de sucateamento da educação pesadas. Se por um lado eu 
defendo, eu mesma tenho milhões de cursos à distância, porque a gente 
tem uma rotina de tempo massacrante e aí você consegue furar essa rotina 
e estudar, as pessoas que moram em lugares longínquos, enfim. Se por um 
lado eu acho que a EAD traz muitas possibilidades, por outro lado, a 
educação fica sucateada [...] Então, acho que precisa ser discutido [...] Sinto 
falta das experiências das educações melhores, dos países ditos 
desenvolvidos. O que lá é diferente? Essa metodologia qual é? Como um 
menino da Suíça estuda? [...] (HELENA). 
 

 A professora encerra seu depoimento ressaltando, novamente, a 

importância de Demerval Saviani como teórico da Educação. 

 
O Saviani acho muito atual e aplicável, principalmente, nas áreas mais 
elevadas, porque com criança você tem metodologias muito claras, mas 
quando passa do quinto ano, você tem um ensino tradicional mascarado de 
construtivista, porque ele não é [...] Isso me incomoda muito, porque 
mascara, é o velho travestido de novo e aí nem faz o velho como era para 
ser, desvirtua e descaracteriza o novo [...] Queria ver outras coisas. Acho 
que não vai estar em ementa nenhuma, mas deveria servir para inspirar, de 
você ter um norte, uma inspiração para trabalhar, no mínimo. Eu sei que 
não é isso, mas acho que poderia ter implicitamente. (HELENA). 
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 Em suas considerações, a professora Mari voltou a destacar a 

importância de vivências práticas na disciplina: 

 
Dentro da disciplina de Didática, seria mais a questão, além da teoria, como 
falei, das práticas mesmo, da desenvoltura, com seminários, a Didática dos 
professores dentro de uma escola, acompanharia a Didática nessa escola 
assistindo às aulas e dando os pontos negativos e positivos deles na prática 
mesmo da sala de aula. (MARI). 

 
 Planejamento foi a primeira temática citada por Juliana, ao responder: “Eu 

queria ver de novo a questão do planejamento da aula mesmo. Deixa ver se consigo 

lembrar mais. Lembro pouco”. 

 Os assuntos citados pelos entrevistados têm uma relação direta com os 

problemas enfrentados por esses profissionais em sua atividade. Nessa mesma 

intenção de, refletir criticamente acerca da disciplina e suas contribuições, fui mais 

específica e indaguei os docentes acerca de como a Didática poderia colaborar com 

a formação do professor que pretende atuar em uma escola pública. 

 

6.5 Didática e suas contribuições para a escola púb lica 

  

 A importância de discussões acerca da indisciplina foi, novamente, 

apontada por Bia.  

 
Bom, eu acho que é mais voltada para essa linha mesmo de prender a 
atenção do aluno com relação à indisciplina. É o que a maioria dos 
professores, na maior parte das reclamações por disciplina. Por mais que 
você prepare uma boa aula, aí chega a ser desestimulante passar aquele 
conteúdo e ver que o aluno não tem interesse. Entendeu? Eu acho que a 
maioria dos professores sofre com isso.  

 
 A docente continuou suas considerações ressaltando que a falta de 

interesse do aluno em relação ao estudo enseja um desestímulo para o docente e 

citou a família com um dos fatores que contribuem para esse desinteresse.  

 
[...] a uma série de coisas, principalmente, por parte da família. Já está tão 
assim banal essa questão de cobrar da família, como se o professor 
quisesse passar o problema adiante, mas, na verdade, acho que é muito 
importante o interesse da família. Por exemplo, as tarefas de casa, 
dificilmente os alunos trazem, são poucos que trazem as tarefas concluídas. 
Eu sei que tem a questão de muitos pais não saberem nem ler, mas pelo 
menos tirar um tempinho para o aluno sentar e ver aquele material. Tem 
aluno que chega sem lápis, quer dizer, a gente enfrenta uma série de 
dificuldades em sala de aula, que dificulta muito essa questão de passar o 
conteúdo, de você utilizar bem a sua Didática. (BIA). 
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 A complexidade do problema da indisciplina também é observada por 

Vasconcellos (2009, p. 59), que observa que muitos professores queixam-se da 

família ao tratarem dessa temática. O autor analisa que: 

 
[...] a queixa pode começar pela sala de aula, mas logo atinge a família e, 
se insistirmos, passa pela mídia, pelo sistema de ensino e chega ao sistema 
social. Efetivamente, não é possível falar com rigor da disciplina isolando-a 
da realidade maior, já que o que acontece em sala, embora seja uma 
prática localizada, tem que ver com o mundo! 
  

 Mais uma vez, a relação professor-aluno foi lembrada por Elli que, nesse 

momento da entrevista, vinculou essa demanda às políticas educacionais e aos 

direitos do trabalhador docente. 

 
Eu acho que é a relação professor x aluno em estudos, da educação em 
geral, das políticas educacionais. O que essa política educacional pode 
influenciar dentro da escola. Eu acho que para a gente compreender 
também um pouco mais os nossos direitos que, muitas vezes, a gente não 
compreende os direitos né? A gente ser mais valorizado como professor, 
também, eu acho que é isso. (ELLI). 

 
 As questões ligadas ao relacionamento com os alunos também foram 

ressaltadas por Juliana, assim como a relação com os pais. A docente também 

frisou a urgência de que se considere a realidade do Ensino Público de maneira 

crítica, queixando-se de que essa dimensão, muitas vezes é “mascarada” durante a 

formação. 

 
Acho que, a partir do momento em que ela passasse a considerar a 
realidade da escola pública, que não é essa coisa mágica, a gente vê 
enquanto está na faculdade, tem uma série de dificuldades da própria 
estrutura da escola pública, da realidade dos alunos, do trabalho dentro da 
escola com direção, coordenação, que não é esse mundo lindo, Alice no 
país das maravilhas. Acho que a disciplina tinha que considerar também 
as dificuldades da realidade da aula . [...] Eu acho que o choque que foi 
principalmente de chegar na escola pública, a questão do domínio de sala, 
da violência, da agressividade, que é muito grande na escola pública. A 
gente não vem preparado para isso, quando a gente se forma. Não se faz 
um trabalho de como contornar essa situação, de como trabalhar com um 
menino que é diferente, do trabalho com os pais, de relatório, da demanda 
da escola pública. A gente não vem preparado para isso . (JULIANA, 
grifos meus). 

 
 Verifiquei nas palavras da docente a queixa de que o curso, de uma 

maneira geral, não a preparou para enfrentar a escola com seus reais entraves. 

Essa é uma importante reflexão para a Didática. Como preparar o professor para 

enfrentar essas dificuldades sem que isso signifique a busca para entregar receitas 

prontas? Como prepará-lo para o imprevisível? Entendo que a Didática sozinha não 
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dá conta de tudo isso, mas que pode proporcionar aos docentes em formação 

importantes aprendizagens sobre o ensinar e o aprender se tomar como ponto de 

partida o chão da escola.  

 O planejamento, indicado por Juliana como tema de interesse linhas 

atrás, também foi lembrado pela professora Lorena que, além disso, ressaltou a 

importância da seriedade e da ética no trabalho docente. 

 
É justamente isso, do pedagogo refletir. Porque, todo profissional tem que 
levar as coisas com seriedade, principalmente na questão da rede pública. 
As crianças não têm aquela oportunidade. Então, se de repente eu posso 
colocar um filme no meu planejamento que vá ter uma consciência ou uma 
música que vá fazer com que os alunos reflitam, isso é importante. Dá 
trabalho, mas eu tenho que pensar na minha forma como profissional, que 
vou ajudar aquelas crianças que não vão ter essa oportunidade. Mas cabe a 
cada profissional, como você tem bons médicos, você também tem médicos 
que não são éticos e professores que realmente abraçam a causa e 
lutam e fazem seu papel de modificar aquela realida de. Então, se 
realmente o professor colocasse no planejamento dele algo que fosse 
acrescentar, estaria sendo válido. Para mim, é válido. (LORENA, grifo meu). 

 
 A defesa de Lorena pelo planejamento e pelo comprometimento docente 

é essencial para o bom desempenho da atividade docente. “Sem essa paixão, não 

há conteúdo ou técnica mirabolante que possa mobilizar os alunos” 

(VASCONCELLOS, 2009, p. 145). Suas palavras, ao defender a luta docente, 

lembram-me Paulo Freire (1993, p. 38) ao defender o “amor armado”: 

 
É preciso, contudo, que esse amor seja, na verdade, um ‘amor armado’, um 
amor brigão de quem se afirma no direito ou no dever de ter o direito de 
lutar, de denunciar, de anunciar. É essa a forma de amar indispensável ao 
educador progressista e que precisa de ser aprendida e vivida por nós. 

 
 Mari considerou a necessidade de uma reflexão crítica sobre a história da 

Educação, para que o professor pensasse naquilo que deu certo e errado. Frisou a 

necessidade de se analisar formas de tornar as aulas mais interessantes para que o 

aluno vá para escola não por obrigação, mas pela vontade de aprender.  

 
Acredito que a Didática, no geral, não é a coisa que mais pega. A gente 
está vivendo esse caos no ensino público. Acho que o professor poderia 
através da Didática deixar suas aulas mais interessantes, porque a gente 
percebe, observando esses alunos, que estudar é cha to. Eles estudam 
por obrigação mesmo, de pai, da sociedade, das leis . Qual seria a forma 
de deixar esse ensino mais agradável e interessante para o aluno, para que 
ele pudesse vir para a escola com mais vontade de estudar e aprender? O 
que a gente percebe hoje é que eles vêm por pura obrigação. (MARI, grifo 
meu). 
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 O problema suscitado por Mari é denominado por Vasconcellos (2009) 

como crise do sentido do estudo  e é visto pelo autor como um dos fatores que 

conduzem à indisciplina13. O autor assevera que, além de outros fatores que levam à 

indisciplina, há uma crise de vinculo do aluno com a escola . Compõem essa crise 

essa falta de sentido ao estudo e também a crise da afeição do aluno pelo 

professor , esta totalmente relacionada com a própria desvalorização da carreira 

docente, na qual pais, alunos e, até mesmo, os próprios professores desvalorizam a 

profissão e o saber docente. 

 O resgate do sentido ao estudo pode ser um trabalho realizado em 

parceria entre os professores e a escola, buscando, também, a parceria da família. 

Ao professor é fundamental “[...] ter convicção daquilo que vai ensinar. A convicção, 

a segurança, a firmeza da fala é, na palavra dos alunos, uma das marcas mais 

frequentes do bom professor” (VASCONCELLOS, 2009, p. 149). Para atribuir 

sentido ao estudo, o professor precisa saber o que vai ensinar e a importância do 

conteúdo trabalhado, para, a partir daí, pautando-se nos objetivos de aprendizagem, 

escolher as melhores estratégias de ensino. 

 Além das estratégias para tornar o ensino mais atraente, a professora 

também falou da importância de que o profissional estude os conteúdos que vai 

ensinar. 

 
Por exemplo, nós sabemos que existe um currículo para o fundamental, de 
1° ao 5° ano, as séries. A gente sabe o que cada professor de 4° ano 
precisa ensinar para os seus alunos. Estão lá no conteúdo, no currículo, nos 
PCN o que eles precisam aprender. Então, eu acho que a aula deveria estar 
totalmente voltada ao que o professor vai ensinar naquela série. Se vai 
ensinar isso no 2° ano, vamos fazer uma aula voltada ao que o professor 
precisa aprender. No 3° ano, os conteúdos de Matemática e Português são 
esses para o professor, vamos ministrar tudo o que vai ministrar em sala de 
aula. Vamos nos preparar para ter mais segurança naquilo que se vai 
repassar. Sinto falta de um grupo. (MARI). 
 

 Dando continuidade ao seu depoimento, a professora denuncia que 

alguns docentes não dominam esses conteúdos específicos e os ensinam de forma 

errada, colocando essa aprendizagem como a mais importante. 

 
Eu pesquiso muito, corri atrás, não era uma professora acomodada, mas 
hoje vejo o quanto essa gente é fraca de conhecimento, porque tem 
preguiça de estudar, muitas vezes, não entende mesmo. Então, chega e 
pega de surpresa, o professor ensina errado um conteúdo simples. Sinto 
muita pobreza de aprendizado nessas disciplinas. Entendeu? Se desse uma 

                                                 
13  Assunto discutido no Capítulo 4. 



 
 

132

disciplina para alunos de Pedagogia, o que seria mais importante para eles 
entenderem, para a prática em sala de aula? Eu diria que seriam os 
conteúdos que eles vão ministrar dentro da sala de aula de 1° ao 5° ano. O 
que um aluno de 2° ano precisa aprender? Isso. Então, vamos aprender. 
(MARI). 

 
 É sabido o fato de ser indispensável que o docente domine os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. É necessário, entretanto, observar que não cabe à 

Didática14 tratar esses conhecimentos de maneira específica, pois esses saberes 

devem ser trabalhados nas disciplinas de ensino, metodologias ou didáticas 

específicas. 

  O destaque com que se trata a escola pública causou espanto a Helena, 

que questionou o motivo dessa especificidade. Ante a situação, expressei, inicialmente, 

que era porque a escola pública é o seu local de atuação. Assim, diferentemente dos 

outros entrevistados, a docente fez suas considerações, reforçando a importância da 

teoria dentro da disciplina. 

  
O que eu espero e acho que deveria ser, que eu vejo assim no meu entorno 
é muita gente reproduzindo discursos vazios, teorias entrecortadas, citando 
pessoas que você nunca leu. Então, o que eu acho que a Didática deveria 
fazer pelo professor era dar esse estofo teórico para ele se alocar. Aqui, por 
exemplo, oficialmente, o ensino é socioconstrutivista. Não é aí que eu me 
encaixo pessoalmente, mas estou dentro de um ensino que abraça essa 
proposta, então vou contemplar na medida do que a minha ética profissional 
exige. (HELENA). 
 

 A professora, então, continua suas análises lembrando que a Didática não 

constitui uma mágica que, ao dominá-la, o professor torna sua prática incrível. 

 
Mas eu acho que o que eu faço por fora, além, tem a ver com uma 
construção que é minha e acho que a Didática não pode oferecer isso 
magicamente, só ela possa oferecer para alguém . [...] Então, eu acho 
que o professor tendo acesso ao maior número possível, ele com certeza 
vai ter uma postura pedagógica muito mais rica e vai também poder 
formular uma identidade. Embora, se você trabalha numa escola, está 
submetida àquela metodologia que a escola resolveu incorporar ao projeto 
pedagógico da escola. Mas eu acho que isso faz toda diferença e não acho 
que a Didática seja essa varinha mágica que você va i fazer uma 
disciplina incrível, vai aprender tudo e sair fazen do, porque é uma 
disciplina teórica, então tem limitações também por  isso, mas tem 
muitas potencialidades também por isso , por ser teórica. (HELENA, 
grifos meus). 

 
 O relato de Helena traz importante reflexão para a Didática, a noção de 

que esta área, sozinha, não resolve todos os problemas dos processos de ensino e 

de aprendizagem. Com efeito, a Didática precisa trazer para o professor em 
                                                 
14  Neste estudo tratamos da Didática Geral. 
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formação reflexões pautadas na relação entre teoria e prática sobre esses 

processos. Não cabe a ela trazer roteiros preestabelecidos, dada a complexidade de 

seu objeto de estudo. Essas reflexões colaboram com a atividade docente voltada 

para a práxis.  

 Ao destacar a ideia de que não se identifica com a teoria imposta pelo 

sistema, questionei sobre com qual teoria a professora se identificava. Novamente, a 

entrevistada evidenciou a Pedagogia Histórico-Crítica e expôs sua compreensão 

acerca desta. 

 
A Pedagogia histórico-crítica se fundamenta numa visão de totalidade do ser. 
Então, o Saviani, quando vai desenvolver a Pedagogia histórico-crítica, ele 
parte de um preceito marxiano antigo, simples, que por educação nós 
entendemos. A educação intelectual, que a escola tenta contemplar, ainda 
que precariamente. A educação física, mas num sentido amplo das 
potencialidades, que vai do ouvir ao indivíduo conseguir superar seus limites 
naquilo que de melhor ele consegue executar [...] a grosso modo, eu vejo 
como uma educação que está além do ler, escrever e contar . Se a crítica 
que na minha faculdade, quando eu estudava, era porque a escola formava 
para ler, escrever e contar, hoje em dia, nem isso, porque os alunos do 
quinto ano da rede pública não sabem ler, escrever nem contar . 
(HELENA, grifos meus). 
 

 Ao ressaltar em seu depoimento os problemas de aprendizagem dos 

alunos, a professora segue suas considerações com uma análise crítica sobre a 

adoção de modismos no ensino. 

 
Então, isso me fez ter essa ressalva com algumas das pedagogias que 
estão na moda, porque para mim foi uma década de aplicação perdida, o 
ensino nunca foi tão ruim, as crianças nunca souberam tão pouco. Eu digo 
isso, porque minha mãe estudou a vida inteira em escola pública, leu todos 
os clássicos, ela escreve corretamente, sabe vocabulário [...] A gente 
chegou a ter alunos como no ano passado, do quarto ano, que não sabiam 
ler nem conheciam a letra do nome. Aí entram várias questões, inclusive 
internas de promoção a tomar, enfim, várias questõe s. Dava uma tese 
discutir só isso , mas resumindo muito, é uma educação que visa à 
totalidade e que respeita muito as questões sociais, a inserção desse ser na 
comunidade e uma visão crítica dos conteúdos, que acho o mais 
importante. (HELENA, grifo meu). 

 
 Apesar de ter questionado a “diferenciação” entre a escola pública e 

escola privada, ao fazer suas considerações acerca da Pedagogia Histórico-Crítica, 

Helena trouxe em seu discurso entraves que, segundo ela própria, encontram-se 

arraigados no Ensino Público, como a aprovação de alunos para séries seguintes 

sem o domínio dos conhecimentos necessários para evoluir em sua formação. Após 

suas considerações, destaquei essas questões em sua fala e indaguei à docente se 

ela não concordava com a ideia de que haviam diferenças, já que ela também 
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possui experiência com o ensino em escola particular e, ao ressaltar que seu 

objetivo de vida sempre foi trabalhar em uma escola pública, está diferenciando 

essas instituições. Diante disso a professora avaliou.  

  
Assim, eu observo diferenças. A educação, na minha perspectiva, unilateral, 
para falar em termos da Pedagogia Histórico-Crítica, ela toda está 
impossibilitada de ser o que ela poderia e deveria ser. Toda, a pública e a 
particular. [...] Eu vejo essa questão da progressão automática, que é uma 
coisa de você passar um aluno para uma série que não está preparado para 
passar. Não tem condição um aluno do nono chegar no segundo ano. Aí 
isso encadeia, porque, no terceiro ano, quando ele devia estar lendo textos, 
interpretando, ele está aprendendo a ler ou então consolidando a recém-
alfabetização dele. Aí vira uma espiral, se pegar um aluno do quinto ano de 
uma boa escola da Prefeitura, que sobe nas avaliações externas e se você 
pegar um aluno de escola particular, não tem como dizer que não exista 
uma diferença abissal de educação, de conteúdos, volume de tarefas, de 
tudo. (HELENA). 
 

 As questões estruturais e familiares também foram evidenciadas pela 

entrevistada, que fez uma crítica à forma como as avaliações externas são 

direcionadas. 

 
Tem questões também que não são estruturais, de família, da situação de 
risco de muitos alunos. A gente tem aluno de rua, por exemplo, que o 
conselho está lá e matricula, mas acho que estas são questões 
transversais, que não são o grosso. Mas eu vejo essa questão da 
promoção muito estranha e essa coisa das avaliações , ainda bem que 
tem muita gente já pesquisando isso, porque existe uma cobrança muito 
grande na escola. Inclusive, de ideal meritocrático, algumas verbas estão 
condicionadas a esses resultados. (HELENA, grifo meu). 

 
 Helena segue seu depoimento com uma importante análise sobre a 

grande atenção das escolas em obter bons resultados nas avaliações e observa que 

essa preocupação não caminha em conformidade com os cuidados com a melhoria 

do ensino. 

 
Eu vejo um movimento muito grande da escola de quer er subir, mas eu 
não vejo um movimento fundamental, que é de melhora r o ensino . Eu 
vejo de melhorar a estrutura, de comprar livros, que faz muita diferença e 
são muito importantes, mas que para mim não são fundamentais. Como as 
meninas visitaram a escola nota 10, em que 100% das crianças sabem ler, 
que as salas são cubículos. Não que eu ache que precisam estudar em 
salas cubículos, mas estou dizendo que a estrutura não faz tanta diferença 
assim, se o mais importante estiver em dia. Fica sendo mascarado, mas 
na estrutura ninguém mexe . (HELENA, grifos meus). 

 
 Ante tais considerações, a professora salientou a urgência da formação e 

da valorização docente com algumas das condições essenciais para a melhoria da 

qualidade do ensino. Helena observou que, dos professores que admirava em seu 
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início de carreira, colegas de uma instituição particular de ensino, poucos, conforme 

ela, migraram para o Ensino Público, alertando para o fato de que muitos dos 

professores que tomaram essa decisão estão desanimados com a carreira docente. 

 
Eu acho que a formação de professores em um grau legal, o incentivo à 
carreira mesmo, de ter professores [...] querendo trabalhar aqui. Antes eu 
dizia: meu Deus, quando eu crescer quero ser igual a esse povo, são 
professores incríveis que nunca vi em canto nenhum. Não vejo nenhum 
aqui. Vejo um ou outro professor incrível que está de saco cheio e não 
aguenta mais estar aqui. Entendeu? As pessoas muito cansadas. 
(HELENA). 
 

 A tese levantada por Helena é essencial para a reflexão acerca do 

trabalho e da formação docente. Esse desânimo com a Educação não é apenas dos 

professores de instituições públicas de ensino, atinge os profissionais de uma 

maneira geral, sejam eles de escolas públicas ou privadas. Da mesma maneira, 

reforço a importância de profissionais comprometidos e conscientes do perigo desse 

desânimo, haja vista o fato de que “[...] o trabalho de ensino-aprendizagem, tomado 

como mera forma de sobrevivência pelo professor ou como mercadoria pelo aluno, 

perde sua dimensão humana e reduz-se a uma relação fetichizada de trocas 

institucionais” (VASCONCELLOS, 2014, p. 25).  

 Compreendo que esse reconhecimento começa na formação. Os 

professores precisam se conscientizar mais de seu valor, necessitam internalizar essa 

importância e não apenas utilizá-la em discursos vazios e desanimados. Sabe-se que 

essa valorização depende de uma série de valores, inclusive salariais e de condições 

de trabalho, mas entendo que um professor consciente e comprometido com a 

importância de seu papel têm mais força para lutar. 

 Ao tratar desses pontos, a entrevistada voltou a abordar a questão das 

avaliações. 

 
[...] O principal em ressalva à questão das avaliações é porque tem um 
objetivo e tem um resultado, mas eu nunca vejo como  os resultados 
são trabalhados , assim, na questão diagnóstica. Por exemplo, a gente 
diagnosticou que essa escola está ruim nesse aspecto, então vamos 
trabalhar para melhorar – isso eu não vejo. Sempre eu vejo a cobrança, a 
parabenização, mas o que de fato é feito com esses dados das avaliações? 
Como se repercute, então, isso no nosso plano de ação do ano que vem? 
Acabou Spaece [Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do 
Ceará], Provinha Brasil. Como é que isso vira um plano de ação? Como a 
gente reflete em cima dos resultados que não foram bons? Isso também 
poderia ser trabalhado nas formações, tudo é muito interligado. E com os 
pais, alunos? Não vejo. Eu vejo quadros na parede com gráficos, essas 
coisinhas pintadas de verde. Efetivamente? Não tem! Não tem uma política 
de melhoria. (HELENA, grifo meu). 
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 A ponderação realizada pela docente destaca uma importante face das 

avaliações, na qual existe uma exagerada preocupação com os resultados, notas e 

classificações, como se esses números, isoladamente, traduzissem a qualidade do 

ensino ou da aprendizagem, uma lógica na qual, após realizado o “diagnóstico”, 

nada é realizado, pois 

 
Todos – estudantes, professores, pais, autoridades pedagógicas e 
administrativas da educação – atrelam-se às notas esquecendo-se da 
aprendizagem. Os olhares estão voltados para as notas. Ao receber um 
teste, lido e anotado por um professor, usualmente o estudante olha 
exclusivamente para a nota, nada mais. O que ele poderia aprender, com 
base nas observações do professor, permanece obscurecido ou esquecido. 
O mesmo ocorre com pais e autoridades. Isso não ocorre por uma atitude 
pensada e decidida; ocorre simplesmente pelo costume com o fetiche da 
nota que está sempre presente na vida educativa escolar, dentro e fora da 
escola. (LUCKESI, 2014, p. 89). 

 
 Verifiquei no depoimento de Helena e de seus colegas a complexidade do 

trabalho docente. A atividade de ensinar envolve questões que vão além do “passar 

o conteúdo” e que também interferem diretamente na aprendizagem. Refletir 

criticamente sobre essa especificidade do trabalho docente é papel da Didática.  

 A elaboração deste capítulo, pautado na análise dos depoimentos dos 

docentes em atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental em escolas 

públicas, permitiu-me o contato com algumas das dificuldades e possibilidades 

vivenciadas por esses profissionais no exercício de suas atividades. 

 Diversas questões, algumas pertinentes à Didática e outras que fogem ao 

seu objeto de estudo, foram abordadas pelos profissionais em atividade no chão da 

escola. Com efeito, mesmo compreendendo suas limitações como disciplina, essas 

abordagens me possibilitam reflexões acerca de sua importância para a formação 

docente.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
          

“É preciso melhor competência teórica 

para compreender a docência em seu 

contexto, seus determinantes, 

possibilidades e desafios. É preciso 

pensar a prática como ponto de partida e 

de chegada. É preciso que o caminho do 

professor comporte as estradas da sua 

formação, como um direito a ser 

defendido e conquistado e que a 

dignidade salarial e de tempo para 

reflexão sejam respeitados. Que a 

Didática nos ensine esse caminho!” 

(Lima, 2011, p. 99) 

      

 Este trabalho buscou conhecer as percepções dos pedagogos em 

formação e em atuação sobre a Didática e suas contribuições para o ensino, com 

o intento de compreender como esse componente curricular pode potencializar 

suas colaborações para responder às questões que emergem do processo de 

ensino visando à aprendizagem. 

 Na busca de cumprir com os objetivos propostos, foram realizados 

estudos teóricos e análises dos instrumentos de coleta, aplicados com pedagogos 

em formação e em atuação como docentes. Para facilitar a compreensão dos 

achados, as conclusões referentes aos dois grupos de sujeitos deste estudo foram 

inicialmente divididas, para depois se cruzarem, tendo em vista que, certamente, 

relacionam-se. Finalizo, assim, traçando algumas sugestões, com o propósito de 

contribuir com o debate acerca desse campo teórico-prático e seu avanço como 

disciplina e campo de pesquisa 

 

7.1 Os pedagogos em formação 

 

 Ao expor sua motivação para a escolha pelo curso de licenciatura, 

quase metade dos alunos investigados afirmou não querer o curso de Pedagogia 
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inicialmente, revelando ter realizado essa opção por conta da nota de corte no 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Mais da metade dos estudantes revelou ter 

realizado essa escolha com o intento de se tornar professor, propósito que 

permanece o mesmo para quase todos. Entre os que não desejavam seguir a 

carreira docente, boa parte mudou de ideia com o decorrer do curso. Esses dados 

revelaram que grande parcela dos alunos investigados tem a intenção de seguir a 

carreira docente após concluir o curso de Pedagogia. Essa vontade é fruto de 

motivos diversos, como o desejo de aprender a ensinar, a simpatia por crianças e 

a influência de amigos ou familiares que exercem a profissão, ou até mesmo de 

antigos professores, além do próprio curso de Pedagogia, no caso dos que 

mudaram de opinião. 

 Eles evidenciaram que, quando o assunto é qualidades docentes, não 

há uma unanimidade, haja vista que essa compreensão está diretamente 

relacionada com a identidade e a visão subjetiva de quem responde. Apesar 

disso, mesmo apresentando uma variedade de respostas, os discentes exprimiram 

a noção de que qualidades relacionadas ao conhecimento do professor, à 

organização do ensino e/ou àquelas que interferem na relação entre professor e 

aluno são importantes para o bom desempenho da atividade docente. 

 Além disso, a noção de que uma boa aula deve ser dinâmica, 

estimulando a participação dos educandos e os retirando da chamada “zona de 

conforto”, também foi exposta por grande parte dos sujeitos, assim como a defesa 

de que, ao ensinar, o professor estabeleça uma relação entre a teoria e a prática. 

 Os discentes revelaram curiosidade em entender o que realmente é 

Didática e expuseram uma concepção desta bastante relacionada a métodos e 

técnicas de ensino. Ademais, grande parte dos sujeitos investigados expôs a 

compreensão de ensino como transmissão de conteúdos, considerando que a 

Didática favorece a formação dos professores ao ensinar métodos e técnicas que 

garantiriam a eficácia dessa transmissão.  

 Mesmo aqueles que não trouxeram as palavras “método”, “técnica” ou 

“metodologia” em suas considerações, apresentaram uma noção de Didática 

vinculada ao senso comum, segundo a qual essa disciplina está relacionada 

apenas à organização dos conteúdos que serão “transmitidos”. Somente alguns 

estudantes trouxeram a palavra “aprendizagem” em suas respostas, o que revela 

uma preocupação com o ato de ensinar desvinculada da aprendizagem.  
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 Outra constatação importante foi a de que muitos alunos manifestaram 

em suas respostas grande expectativa para realização da disciplina, como se, 

finalmente, houvesse chegado o momento do curso em que aprenderiam a receita 

de como ensinar os conteúdos e também a maneira de se tornarem professores 

admirados. 

 Também foi revelada em algumas respostas a concepção industrial de 

ensino, na qual essa atividade está estreitamente relacionada à questão da 

produtividade, sendo o docente o responsável por garantir essa eficácia e a 

Didática a disciplina responsável por fornecer as ferramentas necessárias para 

atingir tais metas, concepção fruto da lógica em que o ensino está totalmente 

voltado para os resultados nas avaliações. 

 Além da preocupação em aprender métodos e técnicas para a 

transmissão de conteúdos, alguns discentes questionados exibiram a 

preocupação em aprender como lidar com alunos e familiares tidos como 

problemáticos. Houve também aqueles que atribuíram importância à reflexão 

docente sobre a Educação e o ensino, considerando que a Didática poderia 

contribuir com essa contemplação. 

  

7.2 Os professores em atuação 

 

 A maioria dos docentes entrevistados revelou ter escolhido a profissão 

por vocação e/ou identificação com a área e se revelou satisfeita com essa 

escolha, apesar das dificuldades enfrentadas e da desvalorização social e 

financeira da carreira. Essas dificuldades e a insatisfação com as condições de 

trabalho foram destacadas por vários profissionais. Apesar disso, boa parte dos 

entrevistados revelou ter escolhido trabalhar em escola pública por conta da 

estabilidade empregatícia e financeira. 

 Todos os professores em atuação asseguraram considerar a disciplina 

Didática como de extrema importância para a formação docente, mas menos da 

metade lembrou-se do professor com quem a cursou. Observa-se que essa 

defesa pela importância da disciplina está relacionada à compreensão de que esta 

pode colaborar com o trabalho docente, apesar de isso não ter ocorrido com todos 

os profissionais investigados. Muitos se queixaram de que a disciplina é muito 

teórica; esse ressentimento, muitas vezes, vem da concepção de que a Didática 
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deve ser uma disciplina prática e instrumentalizadora assim como também da 

noção de que teoria e prática devem caminhar juntas.  

  Quando citaram livremente os temas de que recordavam ter estudado 

durante a disciplina, os docentes apresentaram uma grande variedade de 

temáticas, o que corrobora não haver uma identidade única para a disciplina. O 

mesmo ocorreu quando os entrevistados citaram os teóricos abordados. Essas 

memórias, em alguns momentos, confundiram-se com as do curso de graduação 

como um todo e também com as lembranças da Didática cursada em cursos 

pedagógicos. 

 No momento da entrevista em que os temas foram direcionados, 

constatou-se que nem mesmo os temas considerados clássicos pela Didática 

foram estudados por todos os profissionais formados e que, entre os temas 

“novos”, a interdisciplinaridade foi afirmada como abordada, quando questionada, 

mas foi tratada em todas as entrevistas de maneira superficial, apenas vinculada 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Já a tecnologia não foi tratada 

durante a disciplina, de acordo com as lembranças de todos os professores 

entrevistados. Apesar disso, todos esses temas foram confirmados como 

importantes pelos docentes, que asseguraram não retirar nenhuma dessas 

temáticas da discussão cuja intenção é preparar o professor para atuar no 

processo de ensino. 

 Apresentaram uma concepção variada de Didática. Esta foi relacionada 

tanto à questão de como “passar conteúdo” como à preocupação em como se 

portar em sala de aula. As considerações dos docentes apontam para a visão de 

uma Didática que, para alguns, é prática, ligada ao como fazer e à postura 

docente, mas que, para outros, é teórica e prática, pois colabora na ação/reflexão 

do docente na busca de atingir os objetivos. A noção de que a Didática é uma 

disciplina teórica também foi exposta. 

 Essa constatação deve-se à maneira diversificada pela qual a 

disciplina foi realizada pelos entrevistados. Mesmo nas situações em que os 

docentes realizaram o curso de Pedagogia na mesma universidade, as 

disciplinas, como foram cursadas com professores distintos, tiveram abordagens 

completamente diferentes, uma mais orientada para a tendência renovada e a 

outra mais inclinada para a tendência crítica, ambas, contudo, conforme os 
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participantes, sem contribuições práticas, dirigidas apenas para os aspectos 

teóricos. 

 Ao versarem sobre as temáticas que reforçam como fundamentais na 

discussão didática, os professores sublinharam a importância do estudo sobre a 

utilização das tecnologias, advogando que as ferramentas tecnológicas despertam o 

interesse dos alunos e que isso deve ser analisado durante a formação. Nesse 

momento o tema interdisciplinaridade foi ignorado pelos docentes. Temas 

transversais como Ética, Saúde e Cultura de Paz também foram levantados como 

importantes por alguns professores, assim como a associação da Didática com as 

Artes também foi lembrada. 

 A questão da indisciplina e as questões relacionadas à interação entre a 

escola e a família, o professor e a gestão, todos esses conectados a aspectos 

sociais, estão entre as queixas dos professores e são consideradas como grandes 

entraves para a realização do ensino. 

  Vários entrevistados teceram críticas à exagerada preocupação do 

governo e, consequentemente, das próprias escolas com as avaliações; uma das 

entrevistadas analisou que essa atenção não caminha em conformidade com os 

cuidados com a melhoria do ensino. A análise de que há um expressivo cuidado 

com o ensino da leitura e da escrita também foi revelada. Essa inquietação em 

sua defesa, contudo, também foi exposta por alguns entrevistados, especialmente 

no que concerne à aprendizagem da leitura e da escrita, conferindo à Didática o 

papel de instrumentalizar o docente para o ensino específico dessas 

aprendizagens. 

 Foi constatado nos depoimentos que as respostas fornecidas estão 

diretamente relacionadas com as lacunas observadas em suas formações ou com 

suas concepções de ensino. Dessa maneira, os professores que consideraram a 

Didática uma disciplina teórica e distante da realidade ou que têm uma visão do 

ensino mais relacionada ao como fazer defenderam uma disciplina mais prática. 

Da mesma forma, os profissionais que sentiram falta de algumas discussões 

teóricas postularam uma disciplina com mais teorias ou com outras não 

abordadas. 

  A maior parte dos professores, entretanto, identifica a Didática como 

uma disciplina fundamentalmente teórica, advogando que esse componente 

curricular precisa se aproximar mais da realidade vivenciada nas escolas, a fim de 
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contribuir para a formação do pedagogo. Esses profissionais asseveraram a 

importância da relação entre teoria e prática para a disciplina. 

 Após elencar as conclusões obtidas durante este estudo, referentes aos 

educadores em formação e em atuação, de maneira separada, aponto na 

sequência as constatações fruto dessas análises; para isso, retomo o objetivo 

geral desta tese, que buscou investigar  as contribuições da Didática como 

campo teórico-prático com base nas percepções dos p edagogos em 

formação e em atuação . 

 A partir da apreciação dos dados coletados nos questionários 

respondidos pelos pedagogos em formação e nos depoimentos obtidos a partir 

das entrevistas realizadas com os professores em atuação no ensino público, a 

tese de que a Didática corresponde a uma importante disciplina para a formação 

desses profissionais, ao propor reflexões sobre o ensino e a aprendizagem e 

outras questões que interferem nesses processos, foi confirmada. Também foi 

comprovada a percepção de que a Didática, sozinha, não constitui a solução para 

todos os problemas enfrentados na prática educativa, compreendendo que essa 

disciplina pode e deve contribuir com o trabalho docente, fundamentando essa 

atividade com suporte na relação teoria e prática voltada para a práxis educativa. 

Para que isso ocorra, ela precisa aproximar-se mais das questões do chão da 

escola. A teoria necessita realmente iluminar a prática, e essa prática trazer novas 

inquietações para a teoria. 

 Sobre os objetivos específicos, entendo que também foram alcançados, 

conforme alinho na sequência. 

a)  Analisar e descrever as compreensões dos alunos  em 

formação no curso de Pedagogia sobre o conceito de Didática –  

Os alunos atribuem grandes expectativas à disciplina, mas, na 

maioria dos casos, estão pautados em uma concepção na qual a 

Didática compreende apenas a instrumentalização do docente dos 

atributos relacionados ao como fazer. Mesmo sem compreender ao 

certo o que é Didática, todos delegaram importância à disciplina na 

formação docente, especialmente no que tange aos aspectos 

relacionados à organização do ensino. 

b)  Avaliar quais os assuntos os pedagogos em forma ção 

esperam estudar na disciplina – As temáticas privilegiadas pelos 
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discentes estão, em sua maioria, vinculadas ao relacionamento entre 

professor e aluno e à organização da aula, especialmente tudo o que 

engloba as estratégias de ensino. 

c)  Identificar as lembranças dos professores em at uação 

sobre a disciplina, seus temas e autores abordados  – Apesar de 

todos os docentes entrevistados atribuírem importância à disciplina, 

as lembranças apresentadas foram, de maneira geral, superficiais, 

tanto em relação aos docentes que ministraram tal componente 

curricular quanto em relação às temáticas trabalhadas. Além disso, 

ficou evidente no depoimento de alguns professores um 

ressentimento de que a Didática, de maneira particular, e o curso de 

Pedagogia, de maneira geral, não os prepararam para o 

enfrentamento dos problemas reais da escola. Essa percepção tem 

como fundamento a expectativa por um livro de receitas para alguns 

e o distanciamento da disciplina ministrada do contexto real das 

escolas para outros. Não há uma identidade única para a disciplina 

Didática e mesmo os assuntos clássicos desse campo não são 

abordados por todos os educadores que ministram a disciplina. Entre 

as novas temáticas, as tecnologias foram ignoradas na disciplina, de 

acordo com todos os sujeitos entrevistados. 

d) Conhecer a perspectiva de professores dos anos i niciais do 

Ensino Fundamental acerca dos embates enfrentados n o 

processo de ensino –  Os professores revelaram diversas 

dificuldades que enfrentam no dia a dia de seu trabalho. Dentre elas, 

as questões relacionadas ao relacionamento com os alunos, com a 

família e com a própria gestão escolar foram as mais citadas. 

e)  Saber quais as temáticas que os professores que  já 

concluíram a disciplina defendem como importantes p ara o 

trabalho docente – Sobre as temáticas defendidas como 

importantes, os professores expuseram uma variedade de assuntos, 

alguns da alçada da Didática, outros não. O tema 

interdisciplinaridade foi ignorado pelos entrevistados; já o uso das 

tecnologias foi uma das temáticas mais citadas. Além dela, os temas 



 
 

144

relacionados às dificuldades apresentadas anteriormente foram os 

mais elencados. 

 A partir dessas análises, foi possível verificar que os instrumentos de 

coleta proporcionaram aos sujeitos investigados uma reflexão sobre a realidade e 

também uma conscientização sobre alguns pontos referentes à Didática. Entre a 

formação e a atuação no cotidiano das escolas, existe um ponto em comum, a 

necessidade de que a realidade seja observada, analisada e confrontada pela 

teoria e que esta ilumine a prática, numa relação que deve ser indissolúvel. 

Destarte, com base em tudo que foi constatado durante este estudo, aponto 

algumas recomendações para a disciplina. 

 

7.3 Propostas que emergem deste estudo 

 

a)  Maior relação entre teoria e prática  – É importante o 

estabelecimento de uma verdadeira relação entre a teoria estudada e 

a prática vivenciada. Somente dessa maneira será possível formar 

profissionais para enfrentar os embates vivenciados na prática 

pedagógica com uma postura crítica. A teoria precisa realmente 

iluminar as questões postas pela prática, mas não como “dona da 

verdade”. Da mesma forma, a realidade traz novos questionamentos 

para serem debatidos a partir dessas teorias, propondo, assim, 

questões para investigação. Para que isso ocorra, o atendimento à 

próxima recomendação é “indescartável”. 

b)  Maior proximidade com a escola e com os profess ores em 

atuação  – Somente com a aproximação do chão da escola, 

observando suas demandas e vitórias e dando voz aos docentes em 

atuação, pode-se, efetivamente, formar profissionais para atuarem 

nesses espaços. É necessário, porém, que essa aproximação seja 

realizada de maneira consciente da sua importância, não 

representando apenas “mais um trabalho de campo”. Os alunos em 

formação precisam ser provocados a analisar a realidade posta, 

refletindo e propondo alternativas com base nas teorias estudadas. 

Essa integração precisa ser vista com uma oportunidade de 

formação, e não como mais uma atividade burocrática do curso. 
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c)  Análise dos temas clássicos  – Os temas clássicos da 

Didática continuam sendo fundamentais na formação dos 

professores. Isso foi constatado nos depoimentos dos dois grupos de 

sujeitos. Debater sobre a relação entre os alunos e professores, 

planejamento, estratégias de ensino e avaliação, a partir de uma 

concepção teórica e crítica, mas que também é prática e atenta para 

a atualidade, é essencial. 

d)  Abordagem das temáticas emergentes  – Os temas tidos 

como novos da Didática já constituem uma realidade e precisam ser 

tratados como tal. Para formar professores preparados para esse 

fato, o debate acerca da utilização das tecnologias e sobre a atitude 

interdisciplinar é urgente. A carência e a urgência da discussão sobre 

esses assuntos ficaram evidentes nos depoimentos dos professores 

em atuação, que destacaram a ausência da discussão sobre as 

tecnologias e trataram o tema interdisciplinaridade de maneira 

superficial, referindo-se a esse tema apenas como uma 

recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, sem 

aprofundar sua compreensão e não o citando quando questionados 

sobre os temas estudados, tampouco quando inquiridos sobre os que 

gostariam de estudar. 

 Por fim, espero que esta tese tenha cumprido sua proposta. Ao 

conhecer as percepções dos pedagogos em formação e em atuação sobre a 

Didática e suas contribuições para o ensino, foi possível observar muitas 

possibilidades, mas também desacertos deste componente curricular na formação 

dos professores. Entendo esse como o diferencial deste trabalho, na busca em 

conhecer as percepções dessa disciplina, inclusive com as suas falhas, foi 

possível analisá-la criticamente, não com o intento de simplesmente julgá-la, mas 

sim de realizar propostas visando à superação desses desacertos e ao 

fortalecimento dessa importante disciplina e campo de pesquisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS DA DISCIPLINA DIDÁTICA 

 

 Universidade Federal do Ceará - UFC 
Departamento de Teoria e Prática de Ensino - DTPE 

Disciplina: Didática I  - 2015.1 
Professora: Ingrid Louback de Castro Moura 

louback.ingrid@gmail.com 
 
Nome:______________________________________________________________ 
Curso: ___________________________________    Semestre: ________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
Telefone:____________________________________________________________ 
 
Assinale uma das opções sobre sua experiência como professor: 
 
(   ) Nunca trabalhei como professor 
(   ) Já trabalhei, mas no momento não exerço mais essa atividade 
(   ) Trabalho atualmente como professor 
 
Caso trabalhe ou já tenha trabalhado como docente, responda as próximas 
questões: 
 
- Há quanto tempo trabalha como docente? ________________________________ 
- Para turmas de que ano? _____________________________________________ 
- Em instituição pública ou privada? _______________________________________ 
 
1 – O que te motivou na escolha por um curso de Licenciatura? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2 – Quando você escolheu esse curso, pensava em ser professor? Sua intenção 
permanece a mesma? Explique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3 – O que você entende por Didática? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4 – De que forma a Didática pode ajudar no trabalho do professor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5 – Quais qualidades você considera importantes para o bom desempenho da 
atividade docente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
6- Em sua opinião o que caracteriza uma boa aula? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
7 – O que você espera aprender durante o semestre nessa disciplina?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSETIMENTO PARA OS ALUNOS 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
 
Título do Projeto: A DIDÁTICA COMO DISCIPLINA: CONT RIBUIÇÕES PARA A 
ESCOLA PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. 
Pesquisador Responsável: 
Ingrid Louback de Castro Moura 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 
Universidade Federal do Ceará-UFC 
 
 Esta pesquisa intitula-se “A Didática como disciplina: contribuições para a escola 
pública contemporânea”. Está sendo desenvolvida pela doutoranda Ingrid Louback de Castro 
Moura, sob a orientação da Prof.a Dr.ª Silvia Elizabeth Miranda de Moraes. 

O presente estudo tem como objetivo geral refletir acerca de como a disciplina 
Didática contribui para responder às questões do ensino e aprendizagem da escola pública 
contemporânea.  A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 
obrigado(a) a autorizar e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso 
não queira participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 
sofrerá nenhum dano. 

As informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas única e exclusivamente com 
o propósito acadêmico-científico, portanto, não será divulgado nenhum dado particular ou 
nome que identifique o indivíduo participante. A divulgação dos resultados deste estudo 
ocorrerá em eventos científicos e os resultados serão apresentados de forma coletiva 
mantendo o sigilo e integridade física e moral do participante. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e publicação dos resultados. 

__________________________________________________________ 
 

Fortaleza, ____/ ____/ 2015. 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO(A)  PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
NOME: _______________________________________________________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/______  
 
ANO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO: ___________ 
 
ENDEREÇO: ___________________________________________________________ 
 
TELEFONE: ___________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA OS PROFESS ORES 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Título do Projeto: A DIDÁTICA COMO DISCIPLINA: CONT RIBUIÇÕES PARA A 
ESCOLA PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. 
 
Pesquisador Responsável: 
Ingrid Louback de Castro Moura 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsáve l: 
 
Universidade Federal do Ceará-UFC 
 
 
 Esta pesquisa intitula-se “A Didática como disciplina: contribuições para a 
escola pública contemporânea”. Está sendo desenvolvida pela doutoranda Ingrid 
Louback de Castro Moura, sob a orientação da Prof.a Dr.ª Silvia Elizabeth Miranda 
de Moraes. 

O presente estudo tem como objetivo geral refletir acerca de como a disciplina 
Didática contribui para responder às questões do ensino e aprendizagem da escola 
pública contemporânea.  A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, 
o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a autorizar e/ou colaborar com as atividades 
solicitadas pela pesquisadora. Caso não queira participar do estudo, ou resolver a 
qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

As informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas única e 
exclusivamente com o propósito acadêmico-científico, portanto, não será divulgado 
nenhum dado particular ou nome que identifique o indivíduo participante. A 
divulgação dos resultados deste estudo ocorrerá em eventos científicos e os 
resultados serão apresentados de forma coletiva mantendo o sigilo e integridade 
física e moral do participante. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e publicação dos resultados. 

 
_____________________________________________________ 

 
Fortaleza, ____/ ____/ 2015. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO(A) P ROFESSOR(A) 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Nome: _________________________________________________________ 
Nome fictício: ____________________________________________________ 
Data de nascimento: ____/___/_______      Local:_______________________ 
Telefones para contato:____________________________________________ 
 
Educação Básica: Onde concluiu 
Ensino Fundamental I    (   ) escola pública (    ) escola particular  
Ensino Fundamental II   (   ) escola pública (    ) escola particular  
Ensino Médio                 (   ) escola pública (    ) escola particular 
 

Formação inicial (curso, instituição e ano de conclusão) 
___________________________________________________________________ 
Pós-graduação (curso, instituição e ano de conclusão) 
___________________________________________________________________ 
Você escolheu ser professor(a)? Explique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Se considera satisfeito com essa escolha?Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Tempo de experiência como docente: _____________________________________ 
Série/disciplinas que atuou:_____________________________________________ 
Há quanto tempo trabalha nesta instituição? 
___________________________________________________________________ 
Em qual (quais) disciplina(s)? 
___________________________________________________________________ 
Para turmas de que ano? 
___________________________________________________________________ 
Vínculo com a instituição de ensino (concursado ou contratado) 
___________________________________________________________________ 
Trabalha como docente em quais turnos? _________________________________ 
Na mesma escola e série?_____________________________________________ 
Além da docência, você possui outra atividade? Qual? 
__________________________________________________________________ 
Por que decidiu trabalhar em uma escola pública? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE E – TÓPICO-GUIA PARA A ENTREVISTA COM OS(A S) 

PROFESSORES(AS) 

 

 

I - DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

01 – Durante sua formação incial você lembra de ter cursado a disciplina de 

Didática? 

02 – Você lembra quem foi seu (sua) professor (a) dessa disciplina? 

03 – Que temas/conteúdos você lembra de ter estudado durante a diciplina? 

04 – Recorda o nome de algum autor citado? 

05 – Considera que essa disciplina colaborou de alguma forma para seu trabalho 

como docente? Explique. 

06- O que você entende por Didática? 

07 – Se hoje você tivesse a oportunidade de cursar novamente essa disciplina, de 

que maneira ela poderia colaborar diretamente com sua atuação em sala de aula e 

com a melhoria do ensino na escola pública?  

08 – Qual (ais) tema (s) você gostaria de (re)visitar na disciplina de Didática? 

 

II – TEMAS DA DIDÁTICA 

09 - Agora vou citar alguns temas considerados por pesquisadores como 

fundamentais na Didática e gostaria de saber se você se recorda de ter abordado 

esses temas durante a disciplina.  

a) Planejamento 

b) Estratégias de ensino 

c) Avaliação 

d) Relação professor-aluno 

e) Tecnologias 

f) Interdisciplinaridade 

 

10 – Você acrescentaria algum tema a essa lista? Qual (ais)? 

 


