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                                                            RESUMO 

 
A concepção de Didática, nas últimas décadas, tem sido objeto de debates e discussões no 

Brasil e na América Latina, buscando rever os seus paradigmas de forma a ultrapassar a 

racionalidade técnica e compreender a Didática em uma perspectiva multidimensional. Neste 

contexto, esta pesquisa teve como objetivo, analisar a compreensão desta concepção, 

apreendida pelos alunos(as), a partir dos conceitos construídos na prática pedagógica, nos 

cursos de Pedagogia e Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, em 

Pernambuco. O trabalho de campo aconteceu no período de agosto a novembro de 2005, 

perfazendo uma carga horária de 60 horas-aula no curso de Letras, à tarde, e 60 horas aula no 

curso de Pedagogia, à noite. O texto consta de uma reflexão/discussão sobre as concepções de 

conhecimento, prática pedagógica e didática na transição de paradigmas, em uma perspectiva 

emancipatória, trazendo o referendo de teóricos como Boaventura Santos e Maria Isabel 

Cunha. Fizemos uma revisita teórica e epistemológica ao campo da Didática em seu processo 

histórico, articulando estudos e experiências de Vera Maria Candau, Maria Rita N.S. Oliveira, 

Ilma Passos A Veiga, Pura Lúcia Oliveira Martins e outros autores(as) que buscamos para 

fazer conexões a fim de sustentar o percurso teórico-metodológico. A pesquisa de campo nos 

permitiu discutir os saberes que alicerçam o trabalho e a formação dos professores(as) em 

formação e em exercício. Enquanto processo metodológico, contemplamos a abordagem 

qualitativa de pesquisa, trazendo aspectos também quantitativos na investigação. O 

questionário, a observação e a entrevista foram utilizados como instrumentos de coleta de 

dados e fizemos a análise de conteúdos, com base nos estudos de Bardin, dos documentos que 

fundamentaram e orientaram esses cursos e o ensino da Didática. De acordo com os 

resultados da pesquisa, os conceitos de Didática, conhecimento e prática pedagógica 

apreendidos pelos alunos(as) ultrapassaram o sentido puramente técnico-instrumental na 

direção de uma teoria-prática referendada no processo de ação-reflexão-ação. Esse processo 

sinaliza proposições para uma visão da Didática,  da prática pedagógica e do conhecimento 

voltados para a “inovação edificante” (Veiga 2006) que considera os saberes da realidade dos 

alunos(as), em uma perspectiva dialógica, crítica e emancipatória. 

 

Palavras-chave: Didática – Conhecimento – Prática Pedagógica 
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                                                               ABSTRACT 
 
The teaching of Didatics has been object of may talking and discussion, in the last decades, as 

in Brazil as in Latin America, trying to review its paradigms to cross the technical rationality 

and to comprehend the Didatics in a multidimensional perspective. On this context, this 

research had as aim, to analyze the comprehension of this conception, got by the pupils from 

the Pedagogy and Letters course of the Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, 

in Pernambuco. The field research happened between August and November from 2005, and 

it spent 60h of class time in the Letters course, in the afternoon, and 60h of class time in the 

Pedagogy course, in the evening. The text is a reflection/discussion about conceptions of 

knowledge, pedagogical practice and didactics in the transition of paradigms, in emancipatory 

perspective, bringing as theory references, contributions from Boaventura Santos e Maria 

Isabel Cunha. We did a theorical and epistemological review to the field of the Didatics, in its 

historical process articulating studies and experiences from Vera Naria Candau, Maria Rita 

N.S. Oliveira, Ilma Passos A. Veiga, Pura Lúcia Oliver Martins among many other writers 

that we looked for to make connections, to support our theoric and methodological way. The 

field research permitted us do discuss about the knowledge which are the base to the teachers 

formation, for the ones who are in formation (College) and in the exercise of their profession. 

As a methodological process, we used the qualitative approach of research, but we still 

brought quantitative aspects of investigation too. The questionary, the observation and the 

interview were used as instruments of data collecting and we did the analyze of the syllabus 

based on the studies of Bardin, of the documents that gave base and guide those courses and 

the teaching of Didatics. According to the results of the research, the concepts of Didatics, 

knowledge e teacher’s practice got by the pupils cross the sense of the technical and 

instrumental way directing their vies to a practice and theory based on the process of action-

reflection-action. That process signalize purposes to a view of the Didatics, teacher’s practice 

and of the knowledge directed to the “edificating inovatuion” (VEIGA, 2006) which considers 

the real knowledge from the pupils, in a dialogic perspective, critical and emancipatory. 

 

Key words: Didactics – Knowledge – Pedagogical Practice  
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Reeducar  nosso  olhar,  nossa  sensibilidade   para  com  os   educandos e 
as educandas  pode  ser  de  extrema  relevância  na  formação de um 
docente educador. Poder mudar práticas e concepções, posturas e até  
planos  de aula, de maneira tão radical que sejamos instigados(as) a 
aprender  mais, ler mais, a estudar, como coletivos, novas teorias, novas  
metodologias ou novas didáticas. 

                                                                                                                                    Miguel Arroyo 
 
 

  

O presente trabalho surgiu de um movimento de várias trajetórias na nossa vida 

profissional como professora, durante dezesseis anos, assumindo no ano de 1986 a função de 

supervisora pedagógica de uma escola pública de 1º Grau. Nesse período, já nos 

inquietávamos e procurávamos compreender as concepções de conhecimento e de Didática 

que presidiam a nossa prática pedagógica e a dos professores(as) com os(as) quais 

trabalhávamos, mesmo desconhecendo ou sentindo a falta de um embasamento teórico 

consistente que desse suporte àquelas inquietações e indagações.  

Nesse contexto, assumiu o governo de Pernambuco o político Miguel Arraes de Alencar 

(1988–1991). Esse go'verno teve como Secretária de Educação, a Professora Silke Weber que, 

juntamente com sua equipe, procurou redefinir as concepções da supervisão pedagógica e da 

orientação educacional, de forma a ultrapassarem a concepção tecnicista e burocrática 

resgatando o seu caráter eminentemente pedagógico, o qual devia se concretizar como apoio à 

ação educativa, de forma contextualizada, no cerne da organização político-social da escola. 

Esse processo coletivo de apropriação de novos conhecimentos científico e tecnológico, 

tendo o cotidiano escolar como conteúdo de reflexão–teorização–instrumentação–

transformação, instaurou um clima de apreensão, de conflito, entre 

supervisores(as)/orientadores(as) devido à trajetória de formação e de trabalho desses(as) 

profissionais, fundamentalmente técnica, com práticas compartimentalizadas na escola e no 

sistema educacional.  
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Nesse cenário, deu-se a criação da figura do Educador(a) de Apoio, como elemento 

articulador da ação pedagógica nas escolas. Na condição de supervisora, participamos do 

concurso interno de seleção dos educadores(as) de apoio e passamos a exercer a nova função. 

A proposta de trabalho da Secretaria de Educação apresentava novas bases para a 

compreensão de um educador(a) capaz de dar conta desse trabalho. Essa reestruturação 

mostrou que o processo histórico de formação de professores(as) refletia, a cada momento, 

um posicionamento que prevalecia e se configurava nas políticas públicas, as quais eram 

operacionalizadas de forma articulada, e expressavam as relações de poder que se 

processavam na sociedade, e a força condicionante do seu quadro sociopolítico/cultural sobre 

o projeto de educação por essas políticas traçadas.  

Além desse trabalho como educadora de apoio, trabalhamos em um colégio da rede 

particular e como docente no Ensino Superior, precisamente na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Caruaru1, na regência da disciplina Didática Geral. Esses fios e desafios 

foram se entrecruzando como alvos de trabalho profissional comprometido. Nessa trajetória, 

exercendo a função de professora no Ensino Superior, começávamos a questionar o nosso 

desempenho profissional e sobre o papel que gostaríamos efetivamente de exercer. 

Em relação a essas inquietações, Cunha, ao desenvolver uma pesquisa sobre professores 

universitários que se questionavam sobre o seu desempenho docente e buscavam inovações 

significativas no cotidiano da sala de aula, mostra que esses professores(as) estariam na fase 

de “transição paradigmática” (2003, p. 51). 

Semelhante a esses professores(as) pressentíamos que estávamos começando a sentir 

“uma certa situação de conflito” (op.cit., p. 51), quem sabe o prenúncio de uma “transição 

paradigmática” em relação à prática que estava sendo realizada: reprodutora de  relações 

escolares e familiares também repressoras. Faltava a postura reflexiva e a busca dos 

teóricos(as)  que  dessem  respaldo  e  explicação  a  uma   nova   prática.  Esses  conflitos nos  

levavam a pensar sobre os prejuízos causados pelas distâncias, entre os referenciais, “o saber” 

(matéria de ensino, teoria-prática e a produção científica) o “saber fazer” (planejamento, 

mobilização dos alunos(as) e avaliação) e o”saber ser”(formulação de nossos próprios juízos 

                                                
1 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru – FAFICA – é uma Instituição de Ensino Superior 

Particular Isolada, situada no agreste pernambucano há mais de 40 (quarenta) anos que oferece cursos de 
licenciatura em História, Pedagogia, Letras e Ciências Sociais e os cursos de bacharelado em Ciências 
Contábeis, Administração de Empresa e Sistemas de Informação. 
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de valor, princípios,  entusiasmo e sentimentos). E o que é mais sério, essa distância resultava 

da falta do embasamento teórico, necessário ao trabalho fundamentado no conhecimento 

científico e na pesquisa. 

Assim sendo, começamos a procurar uma nova relação que implicasse na redefinição de 

como ser professora, que respondesse a uma nova idéia de ensinar e aprender, com contornos 

ainda pouco claros, mas, intensamente desejados. Nesse momento, procuramos fazer parte de 

um grupo de pesquisa que estava em formação na FAFICA, o GPEC (Grupo de Pesquisa, 

Educação e Cidadania), espaço apropriado de partilha em nossas inquietações comuns de 

estudo, e que serviu de ponte para orientar e motivar os(as) participantes a seguirem adiante 

com os seus processos de aprofundamento de estudos, no desvelamento das questões 

pedagógicas. 

Desse modo, esse estudo coletivo auxiliou e contribuiu para ampliar nossas reflexões a 

partir da sala de aula, sobre questões como a concepção de Didática, enquanto professora da 

referida disciplina na FAFICA, nos cursos de Ciências Sociais e História. 

Os estudos contribuíram para antever novos horizontes em relação ao nosso trabalho, 

enquanto procurávamos direcionar a concepção de Didática no sentido de refletir e 

problematizar  essa prática. Consideramos necessariamente um conjunto de idéias constituídas 

pelas teorias da área, sistematizadas a partir da prática realizada dentro das condições do 

grupo de pesquisa. Nesse sentido, a Didática concebida como saber da prática, estava sendo 

tomada como ponto de partida para a recriação da nossa prática pedagógica. Nessa 

perspectiva, o objeto de estudo sobre o qual nos debruçamos centrou-se na concepção de 

Didática sob o olhar dos alunos(as) dos cursos de Pedagogia e Letras. Levamos em conta, 

também, o contexto histórico da produção científica e suas implicações, enfatizadas por 

diferentes autores(as).    

Expressa  Candau, (1989, p.14) ao falar da reflexão crítica sobre a prática, que “é 

pensando a prática pedagógica concreta, articulada com a perspectiva de transformação 

social, que emergirá uma nova configuração para a Didática”.  A autora afirma que o ponto 

de partida para a reconstrução da Didática é a multidimensionalidade do processo de ensino e 

aprendizagem, tendo como base a articulação das dimensões técnica, humana e política 

ancoradas na análise da prática pedagógica concreta, que delineará uma nova configuração 

para a Didática. A essa Didática, a autora denominou de Didática Fundamental. 
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 Azzi (2002, p. 35) considera que a prática de um professor(a) de Didática apresenta 

uma singularidade, qual seja, a oportunidade de exercer a docência e “ao mesmo tempo em 

que se fala sobre ela, refletindo sobre o ensino com sujeitos que possuem vivência escolar 

quer como alunos, quer como professores”. Entendemos, a partir dos estudos dessa 

pesquisadora, que a reflexão iluminada da ação, ao mesmo tempo  que a critica, impulsiona 

questionamentos necessários a um desenvolvimento teórico-prático do fazer pedagógico.  

Percebemos que a autora compreende a Didática como uma disciplina que tem reflexão 

sobre a prática e de modo mais específico, sobre o processo de ensino e  aprendizagem, que 

acontece na sala de aula. É o professor(a) que sinaliza um caminho próprio ao seu trabalho, 

em nexo com seus alunos(as). 

Veiga (1989, p. 156) revela que os professores(as) não conseguem fazer ainda  a 

articulação do técnico com o político na prática pedagógica. Afirma: 

a articulação entre o ideário e o fazer pedagógico resulta em contradições 
marcantes: de um lado, um fazer pedagógico desligado das diferentes 
situações escolares com que se defrontarão os futuros professores no 
tratamento dicotomizado entre teoria e prática, professor e aluno, ensino e 
pesquisa, técnico e político, conteúdo e forma; de outro, um ideário 
pedagógico com pressupostos progressistas. 

Para Veiga, ao mesmo tempo em que esses professores preconizam uma Didática 

contextualizada e crítica, efetivam na sala de aula uma Didática contraditória de ensino em 

torno de seus elementos estruturantes: conteúdo/método, professor/aluno, ensino/pesquisa, 

planejamento/execução, fins da educação e controle. Esses elementos, segundo a autora, 

devem ser compreendidos através da articulação de um estreito relacionamento entre essa 

complexa estruturação, no contexto das contradições concretas da ação didática, a qual possui 

sua expressão fundante na sala de aula.  Azzi (2002) complementa afirmando que esse saber 

fazer automatizado, quando abre espaço para a reflexão crítica, sobre o fazer pedagógico, 

torna-se singular. Essa reflexão surge como uma revisão crítica da prática pedagógica 

tradicional.  

Dessa forma, foi a partir da  experiência, das  relações formais e informais e da leitura 

de um referencial crítico, que como professora de Didática do Ensino Superior, por meio da 

pesquisa,  sentimo-nos instigadas a estudar a concepção de Didática, a partir do cotidiano da 

sala de aula. Essa vivência suscitou questões que  constituíram o fio condutor da nossa 

indagação e tomarmos como ponto de referência o olhar dos alunos(as), considerando o seu 
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pensamento, a sua fala, como pontos de partida de um trabalho conjunto, professor(a) 

aluno(a), na perspectiva de construir  uma prática reflexiva aceitando o desafio de 

reinterpretar e transformar o senso comum e nos transformarmos nesse processo. 

Nessas leituras reflexivas, sentimos que o professor(a) precisa estar atento(a) ao fato de 

que o aluno(a) é um sujeito, como ele(a), capaz de ação, de crescimento, de aprendizagem 

cognitiva, atitudinal e procedimental, com capacidade de avaliar e fazer julgamentos.  

Desse modo, surgiram  perguntas: Será que o conhecimento elaborado pelo professor(a) 

e o senso comum do aluno(a) não poderia ser permeados pela busca de um entendimento 

novo, diferente, através da discussão, do diálogo entre ambos? Será que o diálogo com o 

aluno(a) sobre questões de sua aprendizagem não ajudaria também o professor(a) a entender 

melhor as suas atividades didáticas,  seus acertos e erros? Será que esse olhar espontâneo do 

aluno(a) não poderia trazer o perfil da sala de aula? As impressões do aluno(a) sobre o 

movimento da aula não seriam oportunidades de crescimento e avanço para ambos?  

Nesse processo, não minimizamos o papel do professor(a) no que se refere à sua 

participação na formação do futuro(a) profissional que será entregue à sociedade. Seria 

contrário ao bom senso, uma não valorização à atuação do professor(a) de Didática, entre 

outros professores(as), na qualidade do resultado final do curso. No entanto, procuramos dar 

ênfase naquele momento, para o que compreendíamos como de especial importância: o papel 

que o aluno(a) poderia desempenhar na sua própria formação.  

Assim, entendemos que a sala de aula, ambiente especial de ensino e aprendizagem, 

pode e deve ser construída por todos em seu movimento pedagógico. O período que o 

aluno(a) passa na FAFICA é a fase de plantar, de estruturar o profissional que está se fazendo, 

embora compreendamos que a faculdade não é a única responsável pela qualidade dessa 

formação. O professor(a) de Didática tem um papel importante pois orienta, alerta, dialoga 

sobre os processos pedagógicos, mas o aluno(a) é tanto quanto responsável pelo processo de 

sua formação.  

A partir dessa compreensão problematizamos algumas questões que nos inquietavam.  

Quais as concepções de Didática e Prática Pedagógica elaboradas pelos alunos(as)? Como os 

alunos(as) compreendiam o conhecimento construído nas aulas de Didática? Esses 

conhecimentos poderiam influenciar sua prática como futuros professores(as)?  
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Refletindo sobre essas questões, Pimenta & Anastasiou (2002, p.70) apresentam como 

“caminho para superar os impasses, o desenvolvimento de pesquisas sobre a prática docente 

com base para a constituição de novos saberes em Didática”. Essas pesquisadoras salientam 

que é necessário considerar, nos processos de formação de professores(as), a importância dos 

saberes das áreas de conhecimento, dos saberes pedagógicos,  dos saberes da experiência do 

professor(a) e dos saberes didáticos. Afirmam: 

Esses saberes se dirigem às situações de ensinar e com elas dialogam, 
revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e criando. No entanto, também 
contribuem para revê-las, redirecioná-las, transformá-las. Daí a importância 
da pesquisa sobre o ensino na formação de professores (op. cit, p. 71). 

Para Pimenta & Anastasiou é importante conhecer a prática para poder estabelecer as 

relações e ligações entre contextos sociais específicos como as salas de aula, as escolas, os 

sistemas de ensino, as culturas e interpretá-los de acordo com as teorias da educação e do 

ensino e assim, sugerir novas formas de ensinar. Daí, a importância da pesquisa sobre o 

ensino   nos processos de formação de professores(as). 

Essas questões vieram confirmar mais uma vez a preocupação ao constatarmos a 

necessidade de uma revisão crítica mais aprofundada da  prática pedagógica, em nome de uma 

melhor sistematização da teoria-prática dos alunos(as) dos cursos de Formação de 

Professores(as) para o enfrentamento da realidade socioeducacional que lhes está sendo 

apresentada. 

Assim, procuraremos refletir/discutir sobre a concepção da Didática, como uma 

realidade, como um todo estruturado, dialético “no qual ou do qual um fato pode vir a ser 

racionalmente compreendido” (KOSIK, 1995, p. 44). Entendemos que não podemos captar e 

esgotar todos os aspectos, relações e processos da realidade de uma sala de aula. Desejamos 

ter a compreensão mais ampliada dessa temática, a fim de que ela conduza a resultados mais 

satisfatórios no processo de ensino e aprendizagem e, conseqüentemente, contribua para a 

formação da consciência crítica dos futuros professores(as) que irão trabalhar nos diversos 

níveis de ensino. 

Nessa pesquisa, buscaremos analisar como a concepção de Didática é percebida por 

esses alunos(as) e como reagem ao que está sendo vivenciado em sala de aula. Assim, 

tomaremos como referência as categorias: a Didática, o Conhecimento e a Prática Pedagógica, 

por estarem mais relacionadas aos propósitos da  pesquisa. 
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Em relação à estrutura do texto, o mesmo será constituído por  fundamentação teórica, 

tecida pelo objeto de estudo, constando de uma reflexão sobre as concepções de Didática, 

conhecimento e prática pedagógica no Ensino Superior. Faremos uma revisita ao processo  

histórico da Didática e aos saberes  que alicerçam o trabalho e a formação dos professores(as) 

no Ensino Superior.  

Também farão parte do texto os objetivos da pesquisa. No objetivo geral, procuraremos 

salientar a compreensão dos alunos(as) sobre a concepção de Didática, nos cursos de 

Pedagogia e Letras, tomando-se como perspectiva o olhar dos alunos(as) no espaço 

institucional da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Como objetivos 

específicos, analisaremos a concepção da Didática, apreendida pelos alunos(as), a partir de 

seus discursos, construídos na prática pedagógica, mediados pela construção do 

conhecimento. Procuraremos também observar o olhar dos alunos(as), com relação ao trato 

pedagógico, dispensado à disciplina Didática, nos cursos de Pedagogia e Letras. 

(aproximações e distanciamentos).  

Na fundamentação teórica, anunciaremos, através de uma análise, as teorias que 

fundamentarão o desenvolvimento da  pesquisa. Apresentaremos as idéias de Cunha (1989, 

1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006) em sua abordagem sobre o professor universitário na 

transição de paradigmas e inovação como perspectiva emancipatória no Ensino Superior, 

fazendo ponte com o paradigma dominante e o paradigma emergente presentes nos estudos de 

Boaventura Santos (1989, 2000, 2001, 2003).  

Destacaremos as contribuições dos estudos de Candau (1988, 1989, 1997, 2002) ao 

contextualizar a prática pedagógica e buscar articular  as dimensões técnica, humana e política 

da Didática, “sempre situando-as”. Buscaremos em Veiga, seus estudos suas experiências 

sobre o papel que a Didática poderá exercer na formação do professor(a) apreendendo 

também o conceito de prática pedagógica (1989, 1993, 1996, 1997, 2000, 2006). Em Freire, a 

ação, a reflexão crítica, a curiosidade epistemológica, a incerteza, todas as virtudes 

necessárias ao sujeito cognoscente (1986,1997).  

Em Pimenta, tomaremos como referência os estudos alusivos à docência no Ensino 

Superior, as problemáticas transversais, os saberes pedagógicos e a atividade docente (1993, 

1997, 2000, 2001, 2002). Na mesma linha de preocupação, consultaremos Anastasiou ao 
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discutir sobre as finalidades da docência no Ensino Superior e o funcionamento do ensino, 

fenômeno complexo e suas funções sociais (2002, 2003, 2004).  

A escolha da abordagem teórico-metodológica para buscarmos respostas às  indagações 

acerca do objeto de estudo será a investigação de natureza qualitativa. Entretanto, 

precisaremos utilizar a quantificação, quando se fizer necessário caracterizar os sujeitos, ou 

acrescentar dados relevantes à compreensão do estudo. À interpretação dos dados coletados e 

o resultado da pesquisa de campo, buscaremos suporte na análise de conteúdo, segundo 

Bardin (1977).  

Encontraremos em Oliveira (1988, 1993, 1997, 2003), elementos teórico-metodológicos 

para se reconstruir a Didática com base numa concepção dialético-materialista do ensino.   

Percorreremos nosso caminho  fazendo também conexões alicerçadas em outros teóricos que 

poderão auxiliar o percurso metodológico e a análise dos dados da  pesquisa, referendados no 

capítulo metodológico. Finalmente traçaremos as considerações finais, sem pretender encerrar 

a discussão. O referencial bibliográfico constituirá a sistematização de todo o trabalho. 

A partir dessa introdução, apresentaremos uma reflexão sobre concepção de 

conhecimento e prática pedagógica no Ensino Superior, dando início à discussão em torno do 

marco teórico desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I -  CONCEPÇÕES DE CONHECIMENTO E PRÁTICA          

                               PEDAGÓGICA NO ENSINO  SUPERIOR  
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A aplicação edificante  da ciência  é o lado prático da dupla ruptura     
epistemológica. A revalorização dos saberes não científicos e a 
revalorização do próprio saber científico pelo seu papel na criação ou 
aprofundamento de outros saberes não científicos implicam um modelo de 
aplicação da ciência alternativo ao modelo de aplicação técnica 
. 
                                                                  Boaventura de S. Santos. 
 
 

              

 

             

          Um elemento fundante do trabalho docente articula-se com o contexto onde tal trabalho 

se efetiva. As Instituições de Ensino Superior, em especial, as universidades, nasceram como 

instituição social com o compromisso de realizar a busca de novos conhecimentos ancorados 

nos já existentes, preocupadas com a formação de profissionais e com a intervenção na esfera 

social buscando soluções para os problemas que a realidade nos impõe. Esse é, portanto, o 

principal papel das Universidades. 

Nesse sentido, Pimenta & Anastasiou (2002, p 161), conceituam a Universidade como: 

instituição educativa cuja finalidade é o permanente exercício da crítica 
que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão. Ou seja, na produção 
do conhecimento por meio da problematização dos conhecimentos 
historicamente produzidos, de seus resultados na construção da sociedade 
humana e das novas demandas e desafios que ela apresenta. Estes, por sua 
vez, são produzidos e identificados também nas análises que se realizam no 
próprio processo de ensinar e na experimentação e análise dos projetos de 
extensão, mediante as relações estabelecidas entre os sujeitos e os objetos 
do conhecimento. 

Para as autoras, essas atribuições do ensinar na Universidade exigem uma ação docente 

diferente da praticada tradicionalmente. No mundo contemporâneo, as alterações que a 

Universidade vem experimentando no decorrer das últimas décadas, põem em discussão esses 

compromissos e a sua relação com a sociedade em que está inserida. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) traça formas para a organização das 

instituições de Ensino Superior, tornando-o mais diversificado e diferenciado. Os cursos e os 

programas tomaram outro formato e a organização acadêmica, dessas instituições passaram a 

apresentar cinco modalidades diferentes: universidade, centros universitários, faculdades 

integradas, faculdades e instituições ou escolas superiores. 
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Os elementos tipificadores dessas instituições  segundo Pimenta & Anastasiou (2002, p 

141) são os seguintes: Universidades, caracterizadas por “autonomia didática, administrativa 

e financeira” tendo como funções o ensino, a pesquisa e a extensão, as quais fazem parte de 

seu compromisso como instituição social. Diferenciam-se das outras por contar também com 

um número expressivo de mestres e doutores e atuarem em todas as grandes áreas do 

conhecimento. São conhecidas por centros de excelência em função de seu prestígio e 

reconhecimento social. 

Os Centros Universitários se caracterizam pela qualidade do ensino, “por atuar em uma 

ou mais áreas, com autonomia para abrir e fechar cursos e vagas” (ibid, p. 141). Para 

Antônio Cunha (2004, p. 807), “os centros universitários ocupam o lugar no discurso 

reformista oficial da universidade do ensino, por oposição à universidade de pesquisa, a que 

seria plenamente constituída”. Segundo esse autor, como pode haver ensino de qualidade 

nesses centros se o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão deixou de prevalecer? Apreendemos que  é inviável ao Ensino Superior  não dispor 

de amplas oportunidades de investigação de ensino e extensão. 

As Faculdades Integradas oferecem ensino e, às vezes, pesquisa e extensão e reúnem 

instituições de diferentes áreas do conhecimento. As Faculdades Isoladas e os Institutos 

Superiores se diferenciam das outras por não apresentarem tais características. Tendem a 

oferecer prioritariamente atividades de ensino. Essas faculdades dependem do Conselho 

Nacional de Educação para criar novos cursos. A atividade comum a todas essas instituições é  

a docência. 

A relação profissional do professor(a) com as instituições de Ensino Superior, inicia-se 

pela docência. Para atuar na universidade pública e em algumas privadas, o ingresso se dá por 

concurso público, “em que conta pontos também a titulação, o  mestrado,  o doutorado e a 

experiência em pesquisa” (Pimenta & Anastasiou, 2002, p.142). Segundo essas autoras, para 

atuar nas outras instituições, a exigência de concurso é facultativa; o contrato de trabalho é 

efetivado por horas aulas semanais ou por disciplinas. 

Em outra perspectiva, para exercer a atividade, como professor(a) universitário(a), na 

maioria das instituições privadas na condição de professor(a) horista, a profissionalização 

docente não é exigida. Essas mesmas autoras fazem crítica a condição desse professor(a) que 

não tem a formação docente e a sua referência está centrada nos  conhecimentos específicos, 
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relativos à sua disciplina, o que o leva, geralmente, a ser transmissor(a) de informações, de 

experiências e não um sujeito que constrói e produz conhecimento de forma coletiva.  

No texto da LDB  9394/96,  Título VI, que trata dos Profissionais da Educação, o Art. 

65 institui um mínimo de trezentas horas para Prática de Ensino, na teia curricular de todos os 

cursos de licenciatura, no entanto, omite a necessidade da  Prática de Ensino para a formação 

docente da Educação Superior. Entendemos que esse artigo reforça a valorização dos 

conhecimentos específicos, negando a perspectiva dinâmica das três dimensões: a 

gnoseológica, a política e a dimensão pedagógica para a formação  do docente da Educação 

Superior. Esta Lei também não deixa claro o Art. 66,  em  seu parágrafo único, sobre a 

formação dos professores(as), quando afigura compreender preparação com formação e não 

exige a obrigatoriedade da preparação “para o exercício do magistério”, quando explica que 

ela se dará “prioritariamente”, nos programas de mestrado e doutorado, afigurando-se assim, 

“dois pesos e duas medidas”. 

A política de capacitação docente dificilmente vem acompanhada de um planejamento 

dessas instituições que visam ao lucro, o que resulta na busca de capacitação a partir de 

critérios individuais do professor(a). Aliados a essa questão, o reduzido suporte financeiro 

fornecido por algumas instituições para ações de capacitação não contribui para elevar o nível 

de titulação do quadro docente. Contudo, destacamos que, com raras exceções, algumas 

instituições privilegiam a política de formação continuada dos(as) professores(as). 

Daí a pergunta: o que é fundante, o que é necessário para ser um competente 

professor(a) no Ensino Superior? Pimenta (1997, p. 42) afirma que “é na leitura crítica da 

profissão diante das realidades sociais que buscamos referenciais para modificá-la”.  

Percebemos nessa afirmação que uma leitura crítica exige que os professores(as) reflitam 

sobre suas próprias ações e sobre as respostas dos alunos(as), na intenção de identificar as 

causas dos sucessos e dos insucessos de sua atuação.  

Por isso, a importância de estudarmos a prática pedagógica, os saberes científicos e 

pedagógicos/didáticos, essenciais à profissionalização docente do Ensino Superior. Assim, 

consideramos a Formação Continuada como ação permanente. Pesquisas feitas em diferentes 

países e no Brasil evidenciam que as transformações das práticas docentes só poderão se 

efetivar na medida em que o professor(a) ampliar  seus conhecimentos e a sua consciência 

sobre a sua prática e não temer transformações.  
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É nesse contexto que vemos, hoje, a ciência dar saltos que resumem décadas e até 

séculos de estudos e pesquisas. Muitas vezes, esses saltos são capazes de alterar 

completamente nossa visão sobre a vida e o mundo. Em uma época em que a supremacia da 

ciência tem sido amplamente reconhecida, Cunha (1998, p. 17) afirma que “a palavra do 

cientista é mais credenciada do que as demais”. A marginalização de outros saberes em vigor 

na sociedade, como o saber literário, o poético, religioso é fruto da hegemonia sem limites do 

saber científico. Esse fato é decorrente do prestígio cultural construído em torno da ciência e 

da relativização da ética nas relações político-sociais do mundo contemporâneo. 

Santos (1989, p. 157) explica essa relativização da ética, quando afirma que 

a aplicação do know-how técnico torna dispensável e até absurda qualquer 
discussão sobre um know-how ético. A naturalização técnica das relações 
sociais obscurece e reforça os desequilíbrios de poder que as constituem. A 
aplicação é unívoca e o seu pensamento unidimensional. 

Esse teórico sugere um outro modelo de aplicação do conhecimento científico pós-

moderno - “a aplicação edificante” – que não dispensa a aplicação técnica, mas impõe  as 

exigências do know-how ético. A aplicação técnica separa-se radicalmente da ética e 

pressupõe uma única forma de conhecimento válido, o científico.  

Imaginarmos que os cientistas  são neutros e que suas ações não contemplam problemas 

éticos, seria ingenuidade, seria opacificar a realidade,  tornando-nos míopes. Faltar-nos-ia a 

perspicácia de uma reflexão crítica. Boaventura sugere a ”dupla ruptura”, trabalho de 

transformação do senso comum e da ciência: um senso comum esclarecido e uma ciência 

prudente.       

Cunha referendada por Santos (1998, p.17) revela que “a sociedade contemporânea tem 

colocado na ciência toda a sua expectativa de melhores condições de vida”. Sendo a 

Universidade uma das principais instituições de produção e socialização do conhecimento é 

nela em que a sociedade procura a sinalização de rumos, a percepção de oportunidades para a 

criação/recriação de novas possibilidades de resolução dos problemas da humanidade. 

 A docência constitui a base de identidade profissional  de todo educador(a). Portanto a 

relação profissional com  as instituições de Ensino Superior deveria ser o ensino e a pesquisa, 

porém o texto não aponta para a relevância da pesquisa e da extensão. No entanto, a atual 

LDB admite uma tipologia de instituições do Ensino Superior diferenciada. Compreendemos 
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que ao definir a Universidade como centro de ensino, pesquisa e extensão, esta fragiliza as 

outras instituições pela abrangência de sua ação que é o mero ensino.   

Ao lançar um olhar sobre a concepção positivista do conhecimento, Cunha chama a 

atenção (1998, p.18) de que a mesma é  

a responsável, na história contemporânea, pela consolidação dos 
paradigmas  científicos atuais e, se por um lado esta foi uma contribuição 
importante, por outro, tornou a organização do conhecimento acadêmico 
refém de seus princípios. 

Para a autora, a ciência deixou de ser serva da teologia, não se trata mais do saber 

contemplativo, formal e finalista, mas um saber indissoluvelmente ligado à técnica, para 

servir à nova classe, ou seja, a burguesia. Aos critérios da fé e da revelação, o homem 

moderno opõe o poder exclusivo da razão de discernir, distinguir e comparar os níveis de 

conhecimentos. Ao dogmatismo opõe a possibilidade da dúvida, desvendando a mentalidade 

crítica, questiona a autoridade da igreja e o saber aristotélico. Ciência e técnica tornaram-se 

aliadas provocando modificações paradigmáticas jamais pensadas no ambiente humano. 

A exaltação desse saber e  poder levou à concepção do cientificismo, segundo o qual a 

ciência é considerada o único conhecimento possível e o método das ciências da natureza, o 

único válido, devendo, portanto, ser estendido a todos os campos da indagação e da atividade 

humana.  Essa concepção de ciência tão presente na vida moderna é uma conquista recente. 

Pensando na longa caminhada do homem em busca da inteligibilidade do mundo, a ciência 

moderna é nova, tem apenas trezentos anos. A cultura européia medieval foi fortemente 

marcada pela influência que a igreja católica exercia sobre a sociedade naquele período. O 

clero era quase sempre a única camada alfabetizada e detinha a responsabilidade de controlar 

a informação, o conhecimento e a educação. 

A sociedade na Europa Ocidental comportava-se seguindo as orientações da igreja, ou 

seja, seus hábitos, costumes e cultura refletiam a influência religiosa. Essa postura, no 

entanto, começou a mudar nos séculos finais da Idade Média e foram as universidades que 

contribuíram de forma fundamental para que as mudanças ocorressem. Elas começaram a ser 

criadas na Europa por volta do século XII e, em muitas delas, os alunos estudavam outros 

temas além dos religiosos, como Direito, Medicina e Artes.  

O ensino, com o tempo, passou a ser ministrado nas línguas nacionais e o 

desenvolvimento da pesquisa começou a ocorrer por meio de observações rigorosas da 
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natureza e conclusões fundamentadas na razão. O desenvolvimento da ciência incentivou 

alguns estudiosos a observar com mais precisão o movimento da Terra e sua localização no 

espaço. Ao observar, investigar racionalmente e, principalmente. ao utilizar o método 

experimental, os estudiosos passaram a compreender a constituição do universo de forma 

científica. Contrariando essas conclusões, a igreja procurou combater a divulgação dessas 

novas teorias, além de perseguir aqueles que defendiam tais idéias. Apesar da repressão 

católica, as universidades, as pesquisas e a razão exerceram importante papel para que se 

promovesse uma nova visão de mundo. A cultura medieval, fundamentada nos valores 

religiosos, na fé e no sobrenatural, foi lentamente perdendo espaço e a criação das 

universidades como “lócus” da pesquisa teve papel fundamental nesse processo.  

No Brasil, de acordo com Azevedo (1976, p.187) “a verdadeira organização universitária 

foi instituída pelo decreto número 19. 851, de 11 de abril de 1931, do chefe de Governo provisório, 

Dr. Getulio Vargas, referendado por Francisco Campos, ministro da educação”. Como explica esse 

teórico, a primeira universidade criada já sob o regime estabelecido por esse decreto foi a de 

São Paulo, em 1934. Essa universidade apresentou a novidade de possuir uma Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, “que passou a constituir a medula do sistema, como também a 

preocupação dominante da pesquisa científica e dos estudos desinteressados, dentro aliás  do 

espírito de lei federal que regulou as universidades brasileiras” (id. p. 188). 

Para Azevedo, esta faculdade apresentava um duplo objetivo: o desenvolvimento da 

cultura filosófica e científica e a formação de professores(as) do nível secundário. Em 1935, 

Anísio Teixeira criou a Universidade do Distrito Federal (UDF) constituída de cinco escolas, 

dentre elas, a Faculdade de Educação, Filosofia e Letras que juntamente com a Faculdade de 

Ciências desempenharam funções importantes para o desenvolvimento cultural e científico.    

Revela Azevedo(1976, p.188) que essas duas universidades: 

a de São Paulo, cuja faculdade de Educação foi extinta em 1938 e na qual 
a Faculdade de Filosofia esteve a ponto de perecer à míngua de recursos 
(1938-1940) e a Universidade do Distrito Federal absorvida em 1938 pela 
Universidade do Brasil – tiveram a sua evolução atropelada de 
dificuldades em parte decorrente da mentalidade utilitária e profissional, 
ainda dominante no sistema de ensino superior, e em parte resultante do 
próprio clima histórico em que nasceram. 

De acordo com esse teórico, a implantação das universidades no Brasil coincidiu, na 

verdade como registra a história do pensamento humano, com a crise das universidades do 
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Ocidente, da própria idéia universitária e com a formação dos regimes totalitários, 

comandados por líderes que nutriam profundo desprezo pelos valores democráticos e liberais.  

É nesse contexto que os debates educacionais traspassam esses anos e aparece pela 

primeira vez a discussão em torno de uma concepção de universidade e da reorganização do 

Ensino Superior, em que problematiza Garcia (1994, p. 42), “o carácter pragmático e 

fragmentário desse nível de ensino até então”. Para essa autora, estava no centro dessa 

questão a formação de professores(as) para a escola secundária, que assumiu especial 

importância.  

Nesse sentido, explica Azevedo (1976, p. 135): 

nenhuma das reformas até 1930 encarou nem procurou resolver esse 
grande problema; e exatamente na falta de um corpo de professores de 
carreira, formado sob a orientação uniforme, em escolas de alto nível é que 
se podem buscar as origens de muitas das dificuldades em que se esbarram, 
na sua execução, os esforços mais honestos de reorganização do ensino 
secundário. 

Entendemos, assim, que a Primeira República procurou experimentar várias reformas 

educacionais, porém essas não passaram de esforços malogrados e mesmo quando 

vivenciadas, representavam o pensamento isolado e desorganizado das lideranças políticas. 

Porém podemos considerar como marco a reforma esboçada no decreto Nº 19851/1931 que 

aprovou o Estatuto das Universidades Brasileiras e instituiu “como regra de organização do 

ensino superior da República o sistema universitário” (id. p. 170).  

Esse estatuto definiu os fins do ensino universitário e abriu, segundo esse teórico, 

amplas expectativas não só à formação do magistério secundário como ao desenvolvimento 

da cultura nacional sob todos os seus aspectos. O governo que criou o Ensino Superior 

Universitário no Brasil não podia deixar de enfrentar a reorganização do Ensino Secundário, 

sobre cuja solidez fortaleceria  todo o ensino de nível superior, profissional ou desinteressado. 

Vimos, de acordo com Garcia e Azevedo, que no Brasil a universidade se 

institucionalizou tardiamente, apenas nos anos 30 do século XX, embora tenham surgido os 

primeiros cursos superiores de caráter não-teológico organizados na base de aulas avulsas, em 

1808, quando o Príncipe Regente Dom João, segundo Azevedo (1976, p.70), instituiu 

“escolas especiais, montadas com o fim de satisfazer o mais depressa possível e com menos 

despesas a tal ou qual necessidade do meio a que se transportou a corte portuguesa”. A 
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importância dada ao Ensino Superior não foi acompanhada por igual interesse pelos demais 

níveis de educação. 

Outro aspecto importante a destacar foi o processo de industrialização no Brasil que 

exigiu novos conhecimentos no campo científico-tecnológico como bem observa Pimenta & 

Anastasiou (2002, p.150), 

o avanço da ciência por meio da pesquisa das questões nacionais é 
proposto como saída para a renovação tecnológica num esboço deliberado 
de eliminar a dependência e estruturar a autonomia nacional, 
comprometendo-se a universidade com as tarefas de integração nacional e 
incorporação da cultura alemã, à civilização industrial, antecipando-se 
historicamente a industrialização e criando uma química e metalurgia 
altamente desenvolvida, a fim de permitir ao país competir no quadro 
internacional. 

Assim, a universidade moderna no Brasil, enquanto centro de pesquisa, é uma criação 

respaldada no modelo alemão cuja preocupação é preparar o homem para descobrir, formular 

e ensinar a ciência levando em conta as transformações da época.  

Conforme Cunha (1998 p.18), “só a partir do século XVIII é que a humanidade viu 

encaminhar o predomínio da razão e se torna realidade uma maior independência entre 

estado e religião”.  Para essa pesquisadora, não é por acaso que o paradigma científico da 

modernidade tenha se consolidado defendendo a neutralidade e negado o senso comum, o 

chamado conhecimento espontâneo, empírico, baseado na experiência cotidiana e comum das 

pessoas. Esse conhecimento feito sem planejamento rigoroso, distingue-se da experiência 

científica. É um conhecimento tomado como ingênuo, por não ser crítico, não se colocar 

como problema, não se questionar, enquanto saber. 

Com relação a esse conhecimento, Freire (1996, p. 34) afirma que: 

não há para mim, na diferença e na distância entre ingenuidade e a 
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos 
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. 
A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade 
ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser 
curiosidade, se criticiza. 

Para Freire, esse conhecimento é um processo integrativo que não busca sua ruptura 

epistemológica, mas um progresso qualitativo, conserva o que há de verdadeiro no momento 

anterior. Criticiza-se, acercando-se de forma metódica do objeto cognoscível e se torna 
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conhecimento epistemológico. Nesse sentido, superar implica dialogar, flexibilizar, trabalhar 

a pluralidade, a criatividade, desenvolver a curiosidade crítica. 

Já Cunha ressalta a importância do conhecimento científico na ruptura com a situação 

obscurantista anterior. Esse paradigma é o grande responsável pelo desenvolvimento da 

ciência que hoje usufrui a humanidade. A concepção positivista, se por um lado teve uma 

contribuição importante ao trazer consigo a destruição da velha ordem feudal, por outro, 

estabeleceu critérios rígidos para a ciência, exigindo que ela se fundamentasse na observação 

dos fatos. Nesse tipo de racionalidade o conhecimento só tem validade quando atende à 

veracidade prática, à eliminação do pressuposto subjetivo e à hostilização da historicidade. 

A mesma exigência é estabelecida para a Sociologia e, evidentemente, para qualquer 

outra ciência humana. Durkheim (1858-1917), ao desenvolver o método sociológico, 

recomendava que os fatos sociais fossem observados como coisas. Essa preocupação em 

tornar o sujeito das ciências humanas um objeto semelhante ao das ciências da natureza 

marcou com cores fortes a primeira tendência metodológica, referendada nos pressupostos 

positivistas. 

Cunha (1998, p. 18) coloca que esse “método científico constitui-se a base da 

organização da ciência contemporânea e, portanto, da universidade, lócus privilegiado do 

seu desenvolvimento e de sua expansão”. Parece-nos que segundo Cunha, nesse universo 

continua a predominar a perspectiva positivista. Como conseqüência, esse mesmo paradigma 

epistemológico com sua verdade fundante definiu o ensino que é outra atividade básica da 

universidade. É perceptível essa relação ao se observar a lógica da construção dos currículos e 

as práticas de sala de aula, frente a uma visão unilateral do processo de ensino e 

aprendizagem. 

A partir das transformações no campo científico, ocorridas na passagem do século XIX 

ao XX, muitas certezas foram e serão abaladas fazendo surgir novos questionamentos e 

reavaliações dos critérios de verdade e da validade dos métodos e teorias científicas. 

Pressupomos que as pessoas mais sensíveis ficarão ainda mais impactadas com a ousadia dos 

cientistas. 

A chamada quarta revolução, a da engenharia genética, está apenas despertando e põe a 

humanidade diante de uma outra dolorosa verdade: o indivíduo poderá não ser mais único. A 

ciência poderá produzir, não muito longe, dezenas de cópias, mesmo do mais egocêntrico dos 
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homens, remetendo-nos assim, à dimensão negativa da humanidade. Hoje, a desumanização é 

uma realidade que ameaça o futuro. Pressupomos tratar-se de superar a proibição de ser em 

direção ao ser mais. Avançamos de forma fantástica na ciência e na técnica e pouco na 

humanização. Os efeitos positivos ou negativos da ação humana têm conseqüências não só 

sobre a natureza propriamente dita, mas também sobre a sociedade, sobre a humanidade. 

Supomos que a ação humana, não pode ser uma ação qualquer, mas sim, uma que 

conduza a resultados satisfatórios para o homem dentro de uma perspectiva de totalidade, cuja 

finalidade é colaborar na formação do educando na sua totalidade – consciência, caráter, 

cidadania – tendo como mediação fundamental o conhecimento. Afinal, somos seres 

individuais e coletivamente resultados de nossa ação. 

Cunha (1998, p. 19) explica que somente na segunda metade do século XX, com o 

reconhecimento das ciências humanas e “as descobertas da relatividade das verdades 

construídas pela física mecânica, é que o método científico positivista começou a ser 

questionado, como único capaz de validar o conhecimento sobre os homens e sobre o 

universo”. Assim, consideramos importante repensar os fundamentos da racionalidade dessa 

ciência e mostrar que tanto as ciências exatas como as humanas são viáveis.  

A proposta é um recriar ou repensar a ordem do conhecimento.  Supomos que fazemos 

isso, quando recebemos as experiências dos  antepassados, em termos de conhecimentos já 

elaborados e vivenciados. Também o fazemos quando, intencionalmente,  reunimo-nos para 

refletir, discutir, estudar uma situação, um desafio, uma questão, enfrentando juntos, 

alunos(as) e professores(as) as situações problema que surgem no cotidiano da sala de aula.  

Santos (2003, p.41), salienta que a crise do paradigma dominante “é o resultado do 

grande avanço no conhecimento que ele próprio propiciou”. O estudo aprofundado do 

conhecimento favoreceu o enxergamento da fragilidade dos fundamentos dessa ciência, 

fazendo surgir um paradigma emergente. Esse teórico elege Einstein (1879-1955) como o 

primeiro a fragilizar os pilares fundantes da ciência moderna. Suas descobertas sobre a 

relatividade e a simultaneidade, como também as revoluções da mecânica quântica, muito 

contribuíram para o indício da possibilidade de outros caminhos para a produção científica. 

Precisamos não perder de vista que somos seres humanos com necessidades culturais e 

afetivas. Além da razão, outras formas de construção do real são indispensáveis para a 

percepção da realidade em seus múltiplos aspectos. Outros olhares também são necessários 
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para dar conta da realidade e, especialmente, da vida em suas complicações e complexidades.  

Nessa direção, Anastasiou (2002, p. 183) ressalta que esse paradigma chamado de 

complexidade, 

nos obriga a unir noções que se excluem no marco do princípio da 
simplificação e redução da visão moderna. A nova lógica então proposta 
inclui flexibilidade, dialogicidade, dialeticidade, pluralidade, tratando o 
erro, o relativo, a contradição, a ambigüidade, a criatividade como 
elementos, constitutivos. 

As reflexões desse processo evolutivo de pensar o conhecimento e de reconstruir a 

ciência são portadoras de profundas modificações no mundo contemporâneo e, em 

conseqüência, na Educação Superior. Entretanto, só nas últimas décadas, começa a tomar 

corpo a relação entre formas de organização da ciência e processos de ensino e aprendizagem 

numa abordagem crítica e interativa, numa posição de pluralismo epistemológico frente a um 

paradigma positivista que se traduziu no dia-a-dia do Ensino Superior. Assim como o homem, 

a ciência é um projeto inacabável, sujeito a constantes mudanças de direção.  

Cunha (1998, p.20) destaca que são importantes essas reflexões para a prática 

pedagógica “porque é das ciências humanas que a educação se alimenta”. Apreendemos que 

na medida em que as ciências humanas vão se desenvolvendo sob novos ângulos, a educação 

também vai sendo analisada sob nova perspectiva. Novas alternativas para pensar o processo 

de ensino e aprendizagem no Ensino Superior estão surgindo, à medida, em que se ultrapassa 

o pensamento epistemológico positivista, apontando para a reflexão das estruturas de poder 

que permeiam a prática pedagógica. Assim, percebemos que cabe ao professor(a) estabelecer 

conexões entre o saber que ensina e a cultura prévia do aluno(a), ampliando-lhe a capacidade 

de observar e questionar o ambiente que o(a) cerca. Essa reelaboração do conhecimento é 

fundamental para o processo permanente de ação-reflexão-ação. 

Essa pesquisadora (2002, p. 143) também aponta outros critérios para experiências 

inovadoras como a “reorganização da relação teoria prática, rompendo com a clássica 

proposição de que a teoria precede à prática, dicotomizando a perspectiva globalizada”.     

Compreendemos que colocar em prática um processo de ensino inovador, tal como pretendem 

as experiências, exige, pois, mudar a filosofia de ensino, a mentalidade, os pressupostos e os 

valores que consciente ou inconscientemente, movem a ação dos professores(as). Isto exige 

uma ação reflexiva tornando mais consciente o saber não expresso por palavras, o saber 

tácito, que vai se constituindo, segundo Zeichner (1993), num saber implícito e rotineiro, que 
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pode ser vivenciado sem que sejam compreendidos seus fins. Professores(as) que refletem 

sozinhos, pensam sozinhos sobre seu trabalho pedagógico, desviam deles a análise crítica 

sobre sua ação, a escola e os sistemas educativos. Porém, a verbalização, o desvelamento, a 

crítica desse saber partilhado é um sinal de ação reflexiva.  

Esse teórico (id, p.21) acrescenta que um modo de compreender a prática reflexiva é 

mirá-la “como a vinda à superfície das teorias práticas do professor”. É fazer uma avaliação 

detalhada e crítica com discussão sobre sua ação. É expressando e refletindo sobre a  prática 

para nós mesmos e para os nossos pares que teremos mais oportunidades de perceber  nossas 

limitações. 

A partir dessa ação é possível entender a importância de refletir sobre o processo 

pedagógico, a fim de observar o que realmente está ocorrendo na sala de aula. Estudar o que 

acontece e, especialmente, por que acontece na sala de aula, é tarefa daqueles(as) que se 

encontram envolvidos com a formação de professores(as) e comprometidos(as) com uma 

prática pedagógica reflexiva. 

Freire em consenso com Zeichner, também afirma que “ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática”. Para esse teórico, a “prática docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (1996, p. 

42). Esses pesquisadores demonstram a preocupação não apenas com o que pensam sobre o 

ensino, mas também, com a ação de ensinar e suas relações com as concepções sobre o ensino 

e a aprendizagem. 

Pimenta & Anastasiou (2002, p. 205) explicam que muitas críticas já se encontram 

publicadas sobre o processo de ensino nessas instituições, com relação às aulas discursivas. 

Elas chegam a descrever a “aula magistral local onde todos dormem e uma pessoa fala” e 

destacam que, nesses termos, o ensinar está sendo utilizado sem levar em conta seus 

elementos essenciais e o ato de ensinar se resume ao momento de transmissão de conteúdos.  

A ação, a reflexão crítica interpretativa, a curiosidade epistemológica, o questionamento 

exigente, a inquietação e a incerteza, características do sujeito cognoscente, não são 

valorizadas. Para essas autoras, é fundamental que professores(as) e alunos(as) compreendam 

que a postura, a atitude deles(as) deverá ser dialética, aberta e indagadora.  

Observamos que parte dos professores(as) e pesquisadores(as) tem-se posto de braços 

abertos, frente à prática pedagógica escolar tentando tornar claros seus contornos e ensaiando 



                                                                                                                                                  

 

33 

propostas para torná-la mais real e eficiente. Esses esforços, segundo Cunha (1998, p. 15), 

apontam para uma “análise das estruturas de poder que as permeiam” e essa compreensão, é 

fundante para desvelar a ingênua neutralidade com que se enfoca a Didática e as concepções 

epistemológicas sustentadoras de suas práticas. “Elas não estão submetidas apenas à lógica 

interna de seus campos  mas sim às forças sociais que as sustentam”.  

Cunha chama ainda a atenção para a questão do poder na universidade e como o poder 

da ciência “tem dado ao conhecimento que se veicula na universidade um caráter 

privilegiado e, sobretudo, controlado os mecanismos de sua produção e distribuição” (id. p. 

20). Essa relação que se estabelece entre poder e conhecimento tem repercutido na prática 

pedagógica do Ensino Superior. 

Ao se tratar do professor(a) como mediador(a) do processo pedagógico no Ensino 

Superior, Cunha nos remete à questão do poder que ele(a) exerce nos momentos de ensino e 

aprendizagem.  Afirma que não há como desconhecer que o professor(a) é o agente principal 

das decisões concernentes à prática pedagógica. “Mesmo sem ter clareza do arbitrário que 

envolve suas escolhas, o professor é quem concretiza a definição pedagógica e, na estrutura 

acadêmica de poder, representa a maior força” (2003, p. 49). 

De acordo com essa pesquisadora,  o conhecimento produzido na Universidade, e em 

outras instituições de Ensino Superior, representa  espaço de poder definindo “limites e 

propriedades para os que o dominam”. O poder pertence a quem possui o saber, criando-se 

assim o espaço do especialista e o critério do discurso competente. Observamos que, se há um 

discurso competente, isso significa que, em contrapartida, há os discursos não competentes 

cujo não-saber supõe a aceitação passiva do discurso científico. Em decorrência da 

especialização, o saber se fragmenta em campos compartimentados, cabendo a cada 

especialista uma investigação rigorosa de uma parte do todo.  

Pimenta & Anastasiou (2002, p. 218) lembram que a “maioria dos professores do 

ensino superior teve nos seus cursos uma formação pautada pela visão moderna do 

conhecimento”.  As autoras afirmam que essa formação derivou-se da especialização, onde 

cada disciplina do curso tinha função em si mesma. Primeiro se trabalhava a teoria e depois a 

prática, justificando-se assim, a Prática do Estágio no final do curso.  
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Desse modo, a visão de grande parte dos professores(as) do Ensino Superior está 

impregnada desse sentido de ciência, traduzido nas salas de aula, marcando, assim, as relações 

desses docentes com o conhecimento, os alunos e o poder. 

Nesse sentido, Bourdieu (1983, p. 123) esclarece que:  

o campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições 
adquiridas em lutas anteriores, é o lugar, o espaço do jogo de uma luta 
concorrencial. O que está em jogo, especialmente, nesta luta é o monopólio 
da autoridade científica, definida, de maneira inseparável, como 
capacidade técnica e poder social. 

Esse autor argumenta que, nesse campo, as tomadas de posição dos produtores e as 

obras por eles produzidas estão sujeitas a uma dupla leitura. Uma no campo científico e outra, 

no campo político/social. Elas se estruturam com base em relações de aliança e/ou conflitos, 

de concorrência e/ou de cooperação entre seus agentes que lutam pela posse de formas 

específicas de capital simbólico manifestado em prestígio, reconhecimento e autoridade. 

Salienta que existe no interior do campo científico uma divisão desigual de legitimidade que 

hierarquiza as diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento. A partir dessa compreensão, 

podemos entender e discutir o processo histórico de legitimação científica e de autonomia da 

Didática em relação a outros campos do saber pedagógico.  

Santos (1989, p. 156)  complementa essa discussão quando diz que: 

o mecanismo do poder específico da comunidade científica é a própria 
qualidade do conhecimento que nela se produz, é um poder-saber por 
excelência, mas esse poder não existe no estado puro, uma vez que nele 
convergem outros mecanismos de poder. 

Esses mecanismos seriam, com base em Santos, o “patriarcado”, nos entendimentos 

científicos e de trabalho entre cientistas do sexo masculino e cientistas do sexo feminino; a 

“exploração”, no relacionamento dentro do laboratório à medida em que se processa o 

trabalho; a “dominação” com relação ao Estado, ao definir a política científica e distribuir os 

recursos para investigação; e um outro mecanismo seria a “troca desigual” nas relações 

científicas internacionais entre cientistas dos países desenvolvidos e cientistas dos países em 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, Cunha (1998, p. 21) expressa que se na teoria “o capital cultural é um 

patrimônio acumulado pela humanidade, na prática ele está regido pelo interesse econômico 

e tem, na educação escolar e acadêmica o seu principal agente de legitimação”. Assim, 
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percebemos que a escola é uma instituição que desenvolve uma ação pedagógica, que impõe 

aos alunos(as) na maioria das vezes, uma cultura arbitrária dominante, pensada e 

convencionada por um sistema educacional, legitimado sob a forma de leis e estatutos. 

Valendo-se dos estudos de Bernstein, Cunha (1998, p. 22) ainda mostra como o 

currículo e a prática pedagógica constituem sistemas de mensagens cujos princípios 

estruturais decorrem de uma armação política, isto é, da estruturação de poder presente na 

sociedade. Para essa pesquisadora as contribuições de Bourdieu e Bernstein são capazes de 

explicar “os processos de ensinar e aprender na universidade”. Esses processos envolvem a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e estão referendados pela armação 

política. 

Ao observamos a responsabilidade da Educação Superior percebe-se que ela proclama, 

como seu maior intento, a universalização e a democratização do conhecimento e como 

instituição social, tem compromissos historicamente definidos. No entanto, no contexto atual 

as universidades vêm perdendo essa característica secular de instituição social e tornando-se, 

em grande parte, entidades administrativas e, segundo Chauí (1999),  dotadas por imposições 

do modelo capitalista. O sucesso e a eficácia são medidos em referência à gestão de recursos e 

estratégias de desempenho, relacionando-se com as demais universidades por meio da 

competição. Desse modo, o compromisso com o conhecimento e a formação intelectual não 

são priorizados. 

Vale ressaltar que Giroux (1983, p.133) salienta as contribuições de Bernstein (1977). 

Essas são “particularmente úteis para se identificar como os princípios de controle social são 

codificados nos mecanismos estruturadores que moldam as mensagens nas escolas e outras 

instituições sociais”. É possível percebermos como essas reflexões são básicas, para a 

apreensão do processo de distribuição e produção do conhecimento que acontece na Educação 

Superior. Elas nos ajudam a compreender a prática pedagógica que se desenvolve na 

universidade e em outras instituições de Ensino Superior, diferenciando-as entre si pela forma 

de suas ações e pelas condições de trabalho de seus docentes.  

Essas apresentam as contradições próprias de um momento de transição paradigmática. 

Supomos  que em muitas dessas instituições nem sequer há discussões mais sistematizadas a 

respeito das finalidades do ensino de graduação, da organização curricular, da visão de 

conhecimento, do saber escolar, faltando uma reflexão dos conteúdos da área pedagógica, do 
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ensino e aprendizagem, da relação entre professor(a), aluno(a) e conhecimento, da 

possibilidade de construção da cidadania com o coletivo dos alunos(as).  

Nessa linha de pensamento, podemos visualizar que, no Brasil a realidade nas 

instituições de Educação Superior e particular, nem sempre possibilita a pesquisa. Essa 

questão não passa somente pela vontade do(a) professor(a), mas são definidas pelas políticas 

que orientam a estrutura e organização dessas instituições que em sua maioria são regidas pela 

lógica do mercado e do capital. 

Lembramos que na FAFICA, o campo de pesquisa, teve início em 2001, estabelecendo-

se amplo processo de discussão interna sobre a formação de professores, culminando com um 

novo projeto de reformulação dos cursos das licenciaturas.  Decorreram, então, novas 

diretrizes para a reformulação curricular desses cursos. Além disso, houve um processo 

acelerado de qualificação do quadro docente dessa instituição, conforme explica o quadro 01 

registrado no capítulo IV. 

Numa época em que o volume de conhecimento e de informações passa por um 

crescimento em grau muito elevado, espera-se que as instituições de Ensino Superior  

atendam às necessidades de um público cada vez mais numeroso e diverso, melhorando a 

formação vivenciada pelos professores(as) e a qualidade de ensino prestado por esses(as) 

profissionais. 

Daí, nossa intenção em analisar a concepção de Didática, fazendo uma breve análise 

histórica, de forma a possibilitar o entendimento de suas raízes e a pertinência das críticas que 

lhes são dirigidas, objetivando novas possibilidades para  a disciplina, na formação de 

professores(as).  
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CAPÍTULO II - UMA REVISITA AO CAMPO DA DIDÁTICA 
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Não, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito  de    

                                       Caminhar. Aprendi (o caminho me ensinou)  ... 
Thiago de Melo. 

 
 

 

Diante do objeto de estudo da pesquisa – A Concepção da Didática, sob o olhar dos 

alunos(as) nos cursos de Pedagogia e Letras – Uma experiência na FAFICA, consideramos 

oportuno historicizar, ainda que de forma sucinta, a Didática em sua gênese, no contexto da 

Educação Brasileira. Essa área de conhecimento foi instituída como curso e disciplina, para 

complementar a formação obrigatória a fim de obter-se o diploma de Licenciatura, através do 

Decreto – Lei nº 1190, de 4 de abril de 1939. Esse decreto organizou a Faculdade Nacional de 

Filosofia (FNFI), da Universidade do Brasil, criada pelo ministro Gustavo Capanema em 

1937.  

Segundo Manuela Garcia (1994, p. 46), essa faculdade passou a “ser o modelo de 

organização ao qual todas as instituições congêneres, criadas ou ainda por criar, deveriam, 

por força da lei adaptarem-se”. Essa estruturação da FNFI realçou a tendência 

profissionalizante das instituições de Ensino Superior existentes, que tiveram de se apropriar 

desse novo modelo.  

Destaca Oliveira (1988, p. 21) que a Didática instituída, em forma de curso e disciplina, 

“continuou aparecendo como indispensável ao preparo pedagógico do docente senão como 

curso, pelo menos como disciplina obrigatória dos currículos de formação pedagógica para 

o magistério”. Desse modo, foi instituída a Didática em forma de curso e, ao mesmo tempo, 

como disciplina, que passou a ser obrigatória nos currículos de formação de professores(as) 

em nível superior. 

Nesse trabalho, procuraremos focalizar o processo gradual de mudança e 

desenvolvimento dessa área de conhecimento, o que nos levou, de início, a buscar a 

compreensão da origem epistemológica da palavra Didática. Nesse sentido, Oliveira (1988, p. 

34) afirma que, a princípio, esse vocábulo significou a “arte ou técnica de ensinar”. Essa 

interpretação fundamentou-se na apreensão etimológica do vocábulo. Esse termo derivou-se 
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do grego didaktiké e segundo Gasparin (1994, p. 64), “feminino do adjetivo didaktikós, da 

raiz didak de didaskein” que significa ensinar lentamente. 

De acordo com a referência desse autor, a essência etimológica da palavra “está no 

ensinar, na ação de fazer sinais, de comunicar” (id p. 64). Comênio (1954) confirma esse 

posicionamento ao afirmar que Didática significa “arte de ensinar ou instruir”. Na formação 

lingüística da palavra, Oliveira (1988, p.34) observa a presença do grupo (sk) dos verbos 

incoativos que quer dizer “realização lenta através do tempo”. Compreendemos como de 

acordo com o ritmo de desenvolvimento da criança. 

Refletindo sobre o assunto, Castro (1973 apud OLIVEIRA, 1993, p.73) aponta o caráter 

ora adjetivo ora substantivo que exprime o termo, Didática. Como adjetivo, a expressão 

remonta à antiguidade clássica, “ações ou obras em que se propunha ensinar ou instruir”. 

Apreendemos a adjetivação, ao dizer que o bom professor(a) recorre em suas aulas a todos os 

procedimentos didáticos, a um modo didático para se expressar. Essa Didática ainda é usada 

em países de língua inglesa e conforme Krasilchik (apud OLIVEIRA, 1993, p. 73) “para se 

referir a um modo de ensino fundado na preleção docente” em que o professor(a) fala, define, 

descreve, informa, explica, exemplifica e conclui. Nesse modo de ensino, o aluno(a) ouve, 

responde e é julgado(a). Para esse autor, também essa forma de didática é “veiculada nas 

escolas brasileiras” (id. p. 73) com o mesmo significado: modo de ensinar ou instruir. 

Como substantivo, a palavra parece se originar nas obras de Ratke e Comênio, do latim 

medieval “didáctiva”. Nesse sentido, a Didática é designada como “um campo de estudos ou 

de práticas” (ibid p.73), isto é, a Didática é a técnica de ensinar, de instruir, de comunicar. 

Esse termo está definido claramente na obra do monge luterano João Amós Comênio (1592 – 

1670) intitulada Didática Magna que escreveu entre os anos de 1627 a 1657. 

Essa fase que começa com Comênio e vai até o princípio do século XIX é 

compreendida por Oliveira (1988, p.34), como “fase naturalista – essencialista” e o ensino 

tem sua base fundamentada na própria natureza, perfeição da criação divina. Observamos 

assim, que o ensino deveria se orientar pelas leis da natureza, respeitando o ritmo do ser 

racional, evitando  castigos corporais, porque o homem era imagem e semelhança de Deus. 

Dessa forma, segundo essa autora, nasce a Didática com a mesma importância do 

conteúdo que deveria transmitir, através da Didática Magna de caráter universal. Comênio 

aproveitou-se da natureza, colocando-a a serviço do ensino, uma vez que para ele, era de 
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fundamental importância, à arte de ensinar, de transmitir conhecimentos. Daí o nome 

essencialista ou naturalista. Oliveira (1988, p. 35) salienta que a natureza é vista como “ponto 

de partida para se definirem os princípios didáticos que garantirão o ensino de tudo a 

todos”. Assim, a partir da natureza, a Didática estava em condições de impulsionar a 

aprendizagem de modo seguro, fácil e agradável. 

Gasparin (2004, p. 86) explica que a Didática do século XVII  

significou uma expressão e uma resposta pedagógico-escolar às novas 
necessidades humanas emergentes. Buscava-se uma maneira adequada de 
comunicar às novas gerações a universalidade do novo conteúdo científico, 
social, econômico, filosófico, educacional, político, religioso 

Para Gasparn, a Didática Magna apresenta uma intenção fundada na realidade daquele 

contexto. Argumenta esse teórico que Comênio preconizava esclarecer as crianças, jovens e 

adultos sobre os preconceitos do passado. Seu método pedagógico representava uma resposta 

às necessidades emergentes das novas gerações. Assim, Comênio propõe um método 

universal de ensinar tudo a todos com facilidade e rapidez. Esse modo de ensinar teve como 

eixo central a natureza,  desafio que rompe com a forma de ensino até então, em vigor. 

Pimenta & Anastasiou (2002, p. 42) explicam que o subtítulo da Didática Magna – 

Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos “é revelador do caráter revolucionário 

dessa obra e do projeto educacional implícito nele, fruto de seu autor e de Ratké” (1571 – 

1635). Para essas autoras, o ponto de partida da Didática Magna é o ideal ético-religioso; a 

partir desse ideal, desenvolveram o que julgavam ser um “método único” para ensinar tudo a 

todos, fundamental para se chegar a Deus. Aprender a ler e escrever a partir da língua materna 

era o caminho para interpretar as Escrituras Sagradas. 

Todos deveriam ser tratados com a mesma arte e com o mesmo método, uma vez que 

todos os homens possuem a mesma natureza humana, buscam o mesmo fim e precisam ser 

instruídos. Toda a população deveria ter “acesso direto às Escrituras, sem a intermediação da 

então poderosa hierarquia da Igreja Católica” (op.cit, p. 42). Essas autoras lembram que, 

nesse contexto, os jesuítas já haviam elaborado seu plano de instrução, a obra “Ratio ataque 

Institutione Studiorum” (Método Pedagógico dos Jesuítas) (ibid, p. 42) destinada à elite 

dominante. Essa educação se preocupava com o ensino humanista de cultura geral e cristã e 

serviu de base para a educação secundária. O trabalho dos jesuítas buscou manter as 

concepções de mundo, predominantes na Idade Média. 
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Pimenta & Anastasiou (2002, p. 43) salientam ainda que  

   Sem sombra de dúvida, encontramos em Comênio as bases para a 
generalização da escola a toda a população, requisito e demanda do 
desenvolvimento comercial, da constituição das cidades e bem mais 
adiante, do capitalismo industrial no final do século XIX. 

Na concepção dessas pesquisadoras, o pensamento pedagógico de Comênio marcou 

significativamente o século XII. Em seu método afirmam encontrar práticas úteis a serviço do 

progresso e desenvolvimento, no âmbito econômico, social, político cultural e religioso.    

No capítulo IX da Didática Magna (1954, p. 115), Comênio esclarece: que não somente 

se deve admitir nas escolas das cidades, praças, aldeias e vilas, aos filhos dos ricos ou dos primazes, 

mas a todos por igual, nobres e plebeus, ricos e pobres, meninos meninas. Percebemos que a 

educação universal em Comênio tem como um dos eixos principais a totalidade dos homens. 

O mesmo não se dirige a um grupo privilegiado, mas a todo povo.  

Ideologicamente, a universalização desse ensino proposto por Comênio tem um fundo 

religioso, ou seja, a boa educação e a firme crença em Deus foram os ideais que conduziram 

Comênio, numa época em que o domínio do pensamento religioso cedia lugar ao pensamento 

secular – científico. Nesse contexto, a natureza e suas leis passaram a repercutir intensamente 

no interior do sistema educativo proposto por esse filósofo, teólogo e educador. A valorização 

do real e dos sentidos como meio de acesso à educação representou uma inovação para aquela 

época. 

Ainda que a Didática de Comênio traga elementos da Idade Média, os elementos mais 

decisivos se encontram no período que está se gestando. Talvez possamos considerar esse 

filósofo como um “precursor dos tempos modernos e um clássico da educação” (Gasparin, 

1998, p. 16). O novo método de ensino passa a ter finalidades práticas que direcionavam tanto 

o pensamento de Bacon quanto os de Comênio. 

Para Gasparin (2004, p. 90), se as  idéias de Bacon sensibilizaram “diretamente o 

pensamento pedagógico de Comênio, da mesma forma Ratke marcou também 

significativamente a Comênio”. Explica esse teórico que as idéias de Bacon estão presentes 

no pensamento pedagógico de Ratke, o qual pode ser observado nos seus aforismos didáticos. 

Lembra que é evidente a ligação de pensamento entre esses três teóricos. Eles se tornaram 

interlocutores um do outro nas obras que cada um produziu. 
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Segundo Oliveira (1988, p. 35), a educação naturalista de Comênio traduz a influência 

da Renascença e de Bacon sobre aquele contexto de reformas. É nesse filósofo que Comênio 

vai encontrar as bases fundantes para a reorganização da educação e do ensino, ao dar 

importância à observação dos fenômenos naturais para a dedução de suas conclusões 

didáticas. No entanto, afirma que “o naturalismo, em Comênio, é mais metafísico que 

empirista”. Enfatiza a importância da observação dos fenômenos da natureza para se chegar a 

conclusões didáticas, mas a natureza a que se refere Comênio “não é, em geral, a sensível e 

mutável, apreendida pela experiência e, sim, a essência mesma das coisas” (op. cit, p. 35). 

Luzuriaga (1979, p. 139) considera a pedagogia de Comênio como um 

conjunto de idéias religiosas e idéias realistas. Continha, de certo modo, a 
corrente religiosa da Reforma e a empirista da Renascença. A parte 
religiosa se refere mais aos fins da educação e a realista aos meios. O fim 
da educação é para Comênius, a salvação, a felicidade eterna. 

Revela Luzuriaga que essas idéias constituem as bases do método de Comênio. 

Marcadas pelo renascimento e a reforma religiosa, essas idéias apresentam uma visão 

essencialista de homem. A essência humana é considerada criação divina, por isso o homem 

deve se educar, preparar-se para a vida eterna. O pensamento didático-pedagógico de 

Comênio é uma expressão das condições materiais e científicas daquele contexto. 

Pimenta & Anastasiou (2002, p. 43), ao apresentarem o histórico da Didática, assinalam 

que devemos a Ratke e Comênio “a autoconsciência do proceder educativo, retirando as 

cogitações didático-pedagógicas do âmbito da Filosofia, da Teologia ou da Literatura, onde 

até então se abrigavam, e constituindo um campo próprio disciplinar e de estudos”. Mesmo 

contando com a ação pedagógica dos jesuítas marcada por uma concepção de mundo até 

então predominante, pontuada pelo dogmatismo novas teorias sobre educação e ensino foram 

elaboradas para atender mais adiante aos diferentes momentos do avanço capitalista. 

É nesse contexto que surge a “segunda revolução Didática” no século XVIII 

representada pelo pensamento de Rousseau (1712 – 1778), conforme explicam Pimenta & 

Anastasiou (2002, p.44). A essência de sua obra é o estudo da natureza infantil, e sua teoria dá 

origem a um novo conceito de infância. 

Eby (1973, p.309) explica que o “grande princípio do método de Rousseau era que 

nada deveria ser aprendido sob a autoridade de outros”. O educando precisava chegar às 
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suas próprias conclusões, exercitando  sua inteligência através da experiência. Ao invés de 

receber passivamente e repetir o que aprendeu, a criança deveria descobrir o conhecimento. 

Luzuriaga (1979, p.166), ao discutir a pedagogia de Rousseau, afirma que esse foi “o 

primeiro em ver claramente a diferença entre a mente da criança e a do adulto, o primeiro 

em reconhecer a infância como idade distinta, como fase de caracteres peculiares”. Nesse 

sentido, Rousseau é precursor da “Escola Nova”2, de uma nova filosofia de educação centrada 

na pessoa do aluno, preocupada com os interesses, sentimentos e habilidades do aluno. Essa 

escola propõe um novo tipo de homem e defende os princípios democráticos, isto é, todos têm 

direito à educação. Em um contexto onde são evidentes as desigualdades sociais, as 

possibilidades de se concretizar esse ideal de homem se volta para aqueles que pertencem à 

classe dominante. A Escola Nova aparentemente beneficiava a classe popular, mas na 

realidade  a democratização do ensino acabou traduzindo-se, segundo Pimenta & Anastasiou 

(2002, p. 45), em desigualdades escolares: 

Na lógica da exclusão, a escola está disponível a todos e os professores nelas 
estão para ensinar. Se os alunos aprendem ou não, a responsabilidade não é 
dos professores de sua didática, de seus métodos, do que ensina, das formas 
de avaliar e de como se relaciona com alunos. Nem das escolas, da forma 
como estão organizadas e selecionam os alunos. Ambos, escolas e 
professores, cumpriram os papéis que lhes foram designados pela sociedade. 
Se os alunos não têm condições naturais e sociais para aprender, a 
responsabilidade escapa à escola e aos professores. 

Podemos observar que a filosofia da Escola Nova, da educação democrática, consiste 

em deixar a responsabilidade da aprendizagem fundamentalmente no próprio aluno(a). Nesse 

processo, os motivos de aprender deverão ser os do aluno. A escola decorrente de tal 

posicionamento é uma escola que respeita a criança, como ela é, oferece condições para que 

ela possa desenvolver-se em seu processo de vir a ser. É uma escola que oferece condições 

que possibilitam a autonomia do aluno. No entanto, se o aluno(a) não consegue atingir o 

desejado, a culpa não é nem da escola nem dos professores(as). 

 

                                                
2 Escola Nova - Movimento brasileiro que teve como expoente o professor Anísio Spínola Teixeira, discípulo de 
John Dewey. Foi pela ação marcante desse brasileiro que se enfatizaram, “na política escolar do Distrito Federal, 
as influências das idéias e técnicas pedagógicas norte americanas, (...) criou a Universidade Federal do Distrito 
Federal em (1935)” (In: AZEVEDO, Fernando. “A Transmissão da Cultura Brasileira”. São Paulo: 1976). A 
socialização da educação foi o objetivo perseguido durante toda a vida desse educador. Iniciou a implantação de 
um conjunto de medidas organizacionais no sentido de dar uma estrutura ao ensino nos vários níveis, desde a 
escola “primária”, aos estudos superiores. 
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Veiga (1989, p.51), assim se refere a esse respeito: a Escola Nova “não é crítica e nem 

revolucionária, mas se reveste de uma importância social quando recoloca em causa 

osmodelos sociais tradicionais e reafirma o valor, a dignidade e os direitos do ser humano”. 

Apreendemos que a característica marcante dessa escola é a valorização da criança vista como 

ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesses devem ser 

respeitados. Nesse contexto, a Didática também recebe a influência da Escola Nova “que 

acentua o caráter prático-técnico do processo ensino-aprendizagem” (op. cit. p. 51). É nessa 

visão que perpassa o caráter de neutralidade científica e técnica, que ignora o contexto 

político social. 

Ao fazermos uma ponte com o ensino de Didática no Brasil  através de um recorte 

histórico, é possível compreender que a partir de 1964, houve a consolidação de novas forças 

no poder, para iniciar uma nova fase política, que se caracterizou por uma integração cada vez 

mais efetiva e profunda do país no contexto do sistema capitalista mundial. Nesse contexto, as 

políticas sociais, principalmente a política educacional, passaram a ocupar, no âmbito desse 

regime, um lugar secundário nas preocupações das autoridades governamentais. O núcleo de 

preocupações desse período é a racionalização do processo produtivo, pela organização do 

trabalho.  

Nesse sentido, Veiga (1989, p. 57) afirma que “o período compreendido entre 1960 e 

1968 é marcado pela crise da Pedagogia Nova e pela articulação da tendência tecnicista, 

assumida pelo grupo militar e tecnocrata”  continua a autora a chamar a atenção para a  

ruptura desse momento:  

a decisão da execução; transfere-se para a gerência o controle realizado pelo 
produtor. Com isso ocorre a fragmentação e o empobrecimento do conteúdo 
do trabalho que se torna automatizado e desinteressante de modo a exigir 
controle externo (1989, p. 58). 

Essa autora denuncia a dualidade estrutural que estabelece o tecnicismo entre os que são 

preparados para o desempenho de funções intelectuais ou para as funções instrumentais. Em 

todos os níveis de ensino e no ensino superior não constitui exceção, o processo de concepção 

e controle é separado do processo de execução. As disciplinas, os cursos e suas habilitações 

são fragmentados, visando à racionalização e à eficiência na formação dos recursos humanos 

exigidos pelo novo modelo econômico. 
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Esse desenvolvimento tecnológico dos anos 60 acentua-se no final do século XX com as 

novas tecnologias virtuais. A nova ideologia da eficácia e da produtividade refletiu e continua 

refletindo nas preocupações didáticas, reduzindo o ensino à sua dimensão técnica, afirmando 

a neutralidade científica dos métodos. Na perspectiva de processo-produto, fruto do projeto de 

desenvolvimento econômico, em que objetivos passaram a ser definidos, em função dos 

interesses das camadas hegemônicas, não coube à Didática questionar os fins do ensino. 

A função da escola é preparar indivíduos para o mercado de trabalho. A esse respeito 

encontramos em Franco (1998, p.102), que, na opinião dos empresários, a formação 

profissional “tem um endereço claro, aumentar a produtividade do trabalho, a qualidade e a 

competitividade dos produtos, gerar riqueza”. Nessa questão, quem decide, quais devem ser 

os objetivos da educação é o mercado globalizado. 

Pimenta & Anastasiou (2002, p. 47) explicam que a Didática Instrumental penetra 

profundamente os cursos de licenciatura: 

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. 

Através dessa afirmação, essas autoras mostram como essa prática vivenciada pela 

Didática Instrumental vem se contrapor aos princípios de uma prática pedagógica reflexiva, e 

esta é a visão predominante de nossos alunos(as) nos cursos de licenciatura. A cada início de 

ano  deparamo-nos com alunos(as) ávidos(as) por receitas para o fazer pedagógico. Ao 

questionarmos  suas expectativas com relação à disciplina Didática, os alunos(as) inicialmente 

deixam transparecer em suas expressões e falas a importância da dimensão técnica da 

Didática. Eles(as) afirmam esperar adquirir as habilidades técnicas para bem ensinar. 

A realização dos Seminários a partir da segunda metade da década de 1970, é um 

indício que frutificou o esforço de um grupo de educadores e estudiosos da Didática para 

divulgarem estudos de cunho crítico acerca das implicações sociopolíticas da educação 

escolar para além das concepções pedagógicas então vigentes.   

 Pela análise da literatura especializada, já podemos observar uma preocupação evidente 

dos estudiosos com a definição e redefinição do campo da Didática nas discussões 

desenvolvidas no espaço do Primeiro Encontro Nacional de Professores de Didática, realizado 
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em 1972. Esse encontro foi um momento de fortalecimento e legitimação do campo da 

Didática no Ensino Superior. 

Garcia (1994, p. 157) nos diz que o encontro acima referido foi “efetivamente a 

primeira experiência de intercâmbio entre professores e pesquisadores de Didática e Prática 

de Ensino oriundos de diversos pontos do país”. A definição do campo da Didática torna-se 

cada vez mais objeto de discussões quanto à cientificidade e à neutralidade do conteúdo desse 

campo. Educadoras como Vera Candau, Menga Lüdke, Marli André, Magda Soares, Rita 

Sales de Oliveira, Ilma P. Passos Veiga, Cunha e, muitas outras(os) começam a questionar a 

Didática numa perspectiva crítica. 

A construção teórica de Maria Rita S. de Oliveira apresentada como dissertação de 

Mestrado, na Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais em 1980, “O 

Conteúdo da Didática: um discurso da neutralidade” apresentou avanços consideráveis em 

relação à crítica que se iniciava. No prefácio dessa obra, Magda Soares afirma que essa é um 

“retrato que dá alicerces à crítica, trazendo-lhe substância e pertinência”. A seguir, 

enfocaremos algumas concepções apresentadas por pesquisadores(as) a partir desse marco 

referencial. 

No seminário “A Didática em Questão”,ocorrido em 1984, citado por Oliveira (1993, p. 

104), os participantes esclarecem a especificidade da Didática que “é garantida pela 

preocupação com a compreensão do processo de ensino-aprendizagem e a busca de formas 

de intervenção na prática pedagógica”. 

Os participantes do seminário ainda declararam que a Didática “tem por objeto o como 

fazer a prática pedagógica, mas este só tem sentido quando articulado ao para que fazer e ao 

por que fazer” (op. cit., p. 104). Entendemos que o “saber fazer” pedagógico implica o uso 

dos recursos didáticos, materiais, métodos e práticas, os quais constituem elementos 

articuladores entre o ensino-aprendizagem, a educação e a realidade social. 

No fazer origina-se “o saber ser” professor(a). A articulação ao “para que fazer” tem 

relação com atingir um fim, um desejo, uma intencionalidade em articulação com o “por que 

fazer”, em que se aprende  como ajudar a formar cidadãos(ãs) críticos(as). Pressupomos que 

estes questionamentos não podem ficar restritos à dimensão meramente técnica do fazer 

pedagógico, mas à integração do “saber”, do “saber fazer”  e do como se deve “ser” docente. 
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No livro “A Didática em Questão” (1989, p. 21), Candau aponta caminhos à superação 

da Didática instrumental na direção da Didática Fundamental, que tem por peculiaridade “a 

multidimensionalidade do processo de ensino aprendizagem”. Salienta essa autora que o 

processo de ensino e aprendizagem para ser aprendido, precisa ser analisado, articulando-se às 

dimensões, humana, técnica e política. 

Nesse sentido, o educador(a) que sabe o que faz, é consciente de que a prática 

pedagógica se fundamenta na dimensão humana e técnica, que esta acontece num meio com 

cultura específica e trabalha com pessoas pertencentes a classes sociais que têm suas 

peculiaridades. Portanto, existe uma dimensão político-social que perpassa o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Pimenta (1993, p. 63) explica que o objeto de estudo específico da Didática  

é a problematização do ensino, enquanto prática de educação; é o estudo do 
ensino em situação, no qual a aprendizagem é a intencionalidade almejada, 
no qual os sujeitos imediatamente envolvidos (professor e aluno) e suas ações 
(o trabalho com o conhecimento) são estudados nas suas determinações 
histórico-sociais. 

Destaca a autora que à Didática  compete proceder uma leitura crítica da realidade 

existente nas suas determinações histórico-sociais do ensino cuja intencionalidade é a 

aprendizagem no âmbito concreto de intervenção. 

Em uma perspectiva de análise Oliveira (1993, p. 53), afirma que  

o estudo do processo de construção e reconstrução da Didática, área cujo 
objeto de estudo é o ensino, à luz da dialética materialista, implica o estudo 
de trabalhos na área, buscando elementos que orientem a construção de uma 
Nova Didática no seio e para além dos limites dentro dos quais o tratamento 
do ensino vem sendo construído. 

Pelo estudo realizado, a pesquisadora defende que, para se construir uma Nova 

Didática, é importante que sejam desveladas as peculiaridades do cotidiano da sala de aula e 

as contradições do ensino tal como se desenvolve nas escolas públicas da educação básica e 

do Ensino Superior, numa perspectiva dialético-materialista. Sendo assim, o ensino da 

Didática envolve elementos teórico-metodológicos no trato da realidade do ensino, entendidos 

no contexto das condições concretas do trabalho didático no cotidiano da sala de aula e para 

além desses limites.  
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Embrenhando-se cuidadosamente na prática pedagógica dos professores(as) de 

Didática, Veiga (1989, p. 164) fala da importância de se organizar o conteúdo da Didática 

“como síntese dos fundamentos da prática pedagógica, possibilitando fornecer orientações 

necessárias para tornar o processo de ensino uma ação reflexiva, questionadora, intencional 

e sistemática”. 

Essa autora nos leva a compreender que a Didática precisa estimular a crítica ao ensino 

que acontece no cotidiano da sala de aula, e “ultrapassar os seus muros”. Enfatiza que a 

Pedagogia histórico-crítica situa a especificidade do pedagógico dentro de uma perspectiva 

globalizadora. Nesse sentido, a Didática é vista em uma perspectiva de contextualização 

fazendo parte de um todo e, somente assim, pode ser compreendida e estudada. Isso significa 

reconhecer que uma proposta crítica de formação de professores pode contribuir, quando está 

comprometida, com o processo de ensino e aprendizagem, quando desvela as contradições 

sociais e propicia ações educativas que levem os futuros professores(as) a compreenderem, 

analisarem e interpretarem criticamente as realidades social e educacional.  

Para Veiga (1998, p. 117), “garimpar o pedagógico a fim de verificar o que realmente 

está ocorrendo na sala de aula”, enfocar o papel da Didática a partir dos pressupostos da 

Pedagogia histórico-crítica, observar as evidências de uma Didática que assume 

responsabilidade, compromisso com a formação de professores(as), são passos reflexivos de 

uma Didática crítica.  

Soares (1985, p. 40) faz um estudo esclarecedor sobre o objeto de estudo da Didática. 

Ao analisar o redirecionamento da Didática, a autora começa por registrar algumas dúvidas 

sobre o seu objeto de estudo, lançando mão da seguinte questão: o objeto da Didática “é ou 

deveria ser o processo de ensino-aprendizagem”?  Questiona, ao apresentar esse objeto de 

estudo, a configuração do “binômio ensino-aprendizagem”. Explica que uma reflexão crítica 

provavelmente traria como resultado o reconhecimento de que “o ensino é um fenômeno 

independente da aprendizagem com características próprias com uma especificidade que o 

torna legítimo como objeto de estudo e de pesquisa” (op.cit. p. 40). A contribuição dessa 

pesquisadora é relevante ao caracterizar a especificidade  do ensino e a justificativa como 

objeto de estudo. Entendemos que essa proposta passa pelo movimento da realidade à ação 

mediatizada pela teoria. 
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Essa mesma autora traz a público a explicação de que o objeto de estudo da Didática é 

“paradoxalmente muito amplo e ao mesmo tempo, muito restrito” (op. cit., p. 40). Muito 

amplo, porque, em sua visão, um de seus pólos, a aprendizagem, é objeto de estudo de outra 

ciência, a Psicologia. Muito reduzido, porque simplifica o fenômeno que acontece em forma 

de educação sistematizada a apenas um de seus elementos  o processo de ensino e  

aprendizagem. 

Soares (op.cit., p. 41) afirma ainda que o fenômeno constitutivo da Didática 

 é a aula – bastante restrito e delimitado, de modo a poder constituir-se em 
objeto de uma ciência, e bastante amplo para não deixar escapar nenhum 
dos elementos que compõem as situações de educação formal e 
sistematizada para as quais a Didática se volta. 

A autora chama a atenção dos pesquisadores(as) para a necessidade de se voltar o olhar 

precisamente para a aula em sua existência, buscando assim a sua identidade. Nessa 

perspectiva, o objeto de estudo da Didática não seria apenas o processo de ensino e 

aprendizagem, mas todos os elementos que ocorrerem na sala de aula. São eles que 

direcionam e determinam o processo de ensino e aprendizagem.  

Acrescenta Soares: 

uma descrição que identifique como realmente se dá a interação simbólica 
professor-alunos em sala de aula; que revele a influência sobre essa 
interação, da opção educacional da escola em que ela se dá, de sua 
história, até mesmo da localização e arquitetura da sala de aula; que 
evidencie, na atuação de professores e alunos, os conceitos e percepções 
que cada um desses dois pólos do processo de interação têm sobre a 
natureza do poder e do saber; que identifique as formas de controle que o 
professor exerce sobre conhecimento e sobre o aluno, e revele, nessas 
formas, a presença concreta do controle social na sala de aula; que 
apreenda a construção social que da aula faz o professor, de um lado, e os 
alunos, de outro ... e a forma como enfrenta a urgência das decisões que 
nela têm de ser tomadas aqui-e-agora. ( 1985, p. 41). 

Assim, segundo Soares, o objeto de estudo da Didática não seria o processo de ensino e 

aprendizagem, mas, a aula em sua totalidade e, não, um dos seus aspectos. Sugere a autora a 

reconstrução da Didática através da pesquisa sobre o que realmente acontece na sala de aula. 

Nessa discussão, a autora critica o movimento de revisão da Didática por não ter dado a 

importância devida à pesquisa sobre a sala de aula, tema digno de especial atenção dos 

estudiosos do campo da Didática. Esse sinal de atenção foi enfatizado em 1983, há vinte e 

dois anos, no 2o Seminário, “A Didática em Questão”.  
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Entendemos que, para a pesquisadora, o objeto de estudo da Didática dever-se-ia 

produzir dentro de limites, nem tão extensos, nem tão restritos, limitando a Didática ao 

processo de ensino e de aprendizagem de conteúdos específicos. Mas numa perspectiva em 

que a sala de aula seria vista como espaço onde se constrói conhecimento em um processo de 

interação dinâmico. De acordo com o fragmento do texto citado(id. 1985, p.41) constatamos 

que o grande desafio para os educadores(as) é procurar buscar e garantir sempre  o equilíbrio, 

a evidência na atuação da sala de aula através da relação interpessoal, da natureza de poder e  

conhecimento que o professor(a) faz uso, da comunicação e do compromisso social do 

educador(a) 

Para Oliveira (1993, p. 77) no contexto de todo o trabalho de Soares, “poder-se-ia, 

então, deduzir, como campo de estudo da Didática a ação pedagógica que teria espaço na, 

mas também para além da sala de aula, e não seria restrita e idêntica à ação docente de uma 

dada disciplina curricular”. Esse pensamento nos leva a perceber que a Didática favorece a 

inter-relação entre as áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade e dessas com a sociedade 

permitindo aos alunos(as) o estabelecimento das mais ricas relações e o entendimento do 

mundo que os(as) rodeia. Nessa perspectiva pressupomos estar falando de prática pedagógica. 

Para Martins (2004), a fundamentação para as reflexões foram  ampliando e se 

consolidando em propostas alternativas para a Didática a partir da Didática Fundamental 

proposta por Candau em oposição à tendência tecnicista, predominante nas práticas 

educativas. Apreendemos que o processo de ensino fundamentado no tecnicismo consiste 

num arranjo de contingências de reforço que possibilitam ou aumentam a probabilidade da 

racionalização. As orientações devem, portanto, ser organizadas de forma sistemática e 

controlada, a fim de que a aprendizagem, traduzida como uma atividade manifesta do 

comportamento, ocorra com eficiência e eficácia. 

Nesse rumo, Martins identifica que são dois os processos diferentes que procuram 

ampliar a discussão iniciada por Candau (1989), quando da realização do I Seminário, 

organizado pela PUC / RJ, em novembro de 1982 que colocou a Didática em questão. O 

primeiro grupo faz oposição à lógica capitalista fundamentando-se no paradigma marxista 

ortodoxo.  
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Martins afirma, também, que “propostas expressivas como a Pedagogia histórico-

crítica, do Dermeval Saviani, base teórica da Pedagogia crítico-social dos conteúdos, 

sistematizada por José Carlos Libâneo, caminham nessa direção”  (2004, p. 48).  

De acordo com essa Pedagogia, a escola deve ser valorizada como um instrumento de 

luta das camadas populares, propiciando, de forma sistemática, o acesso ao saber 

historicamente acumulado e reavaliado face às realidades sociais; saber esse necessário à 

explicitação e à compreensão da prática social na qual o aluno(a) se insere.  Nas palavras de 

Saviani (1994, p. 101), 

a escola tem uma função específica, educativa, propriamente pedagógica, 
ligada à questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a importância da 
escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do 
saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação 
escolar.  

A análise de Saviani passa pela importância dada ao eixo transmissão-assimilação dos 

conteúdos críticos. Na sociedade atual, podemos perceber que já não é possível compreender 

a educação sem a escola, porque a escola é a forma predominante e fundamental de educação. 

Saviani defende a importância do trabalho escolar como elemento necessário ao 

desenvolvimento cultural, que concorre para o desenvolvimento humano em geral.  

Para Martins (2004, p. 50), “nessa concepção a ação prática não é determinante, mas 

determinada”. Assim valoriza-se o pensamento sobre a ação. As transformações acontecem no 

plano das idéias e a ação concreta é minimizada. Supomos a necessidade de se utilizar o 

conhecimento científico para mudar a realidade, mas também para mudar nossas intenções, 

nossas representações e o próprio processo de conhecer. 

Conforme  Martins, o segundo grupo considera que “o elemento central é a ação 

prática. Uma ação prática material e social determinante do processo”. (id. p.50) Esse grupo 

tem por base o materialismo heterodoxo e propõe um processo de ensino que modifica na 

prática, suas relações fundamentais na direção da organização coletiva do conhecimento. 

Essa autora fundamenta seus estudos a partir de ações práticas e pesquisas que têm o 

professor(a) como objeto favorecedor de iniciativas inovadoras. No contato, com os 

professores(as) e suas práticas, essa pesquisadora organizou uma metodologia de pesquisa-

ensino na perspectiva da sistematização coletiva do conhecimento. Denominou essa iniciativa 

de “Didática Prática”. Esse processo metodológico é pautado numa concepção de 
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conhecimento que tem a prática como elemento estruturante, que medeia a realidade e o 

pensamento, trabalhando os elementos: “realidade, ação sobre a realidade e pensamento 

decorrente dessa ação prática” (Ibid, p. 52). 

Portanto, Para Martins, faz parte dessa reflexão um elemento mediador entre realidade e 

pensamento que é a ação prática sobre a realidade, dela derivando a teoria, como expressão de 

uma ação sobre a realidade. Esse princípio fundamental pode delinear caminhos para novas 

práticas. O movimento da prática reflexiva e as pesquisas subseqüentes têm trazido uma 

indiscutível contribuição à formação de professores(as) e suas implicações sobre a profissão 

docente. Para desenvolver pesquisas nessa tendência, supomos ser necessário tomar posições 

político-educacionais que apostem nos professores(as) como autores da prática social.  

Redimensionando o papel dos profissionais da educação, Zeichner (1993, p. 16), faz 

algumas considerações sobre a reflexão dos professores(as). Explica: 

reflexão também significa o reconhecimento de que a produção de 
conhecimentos sobre o que é um ensino de qualidade não é prioridade 
exclusiva das universidades e centros de investigação e desenvolvimento e 
de que os professores também têm teorias que podem contribuir para uma 
base codificada de conhecimentos do ensino. 

O referido autor coloca que esse modo de pensar acarreta o risco de rejeitar de forma 

irrefletida os conhecimentos produzidos nas Universidades e nas Instituições de Ensino 

Superior. Reforça que esse erro é tão grande quanto a rejeição imediata dos conhecimentos 

dos professores(as). Para Zeichner, é evidente que a melhoria das escolas não pode estar 

somente a depender dos conhecimentos construídos pelas escolas de Ensino Superior e que os 

professores(as) também têm teorias que podem contribuir para a produção de conhecimentos 

sobre o ensino. 

Zeichner (1993, p. 20) afirma que a ação reflexiva é “um processo que ocorre antes e 

depois da ação e em certa medida durante a ação”. Esse conceito de reflexão na ação sobre a 

ação fundamenta-se na unidade teoria-prática-teoria que implica em saber na ação, discussão 

esta da maior pertinência quando nos referimos aos teóricos críticos da Didática. A idéia que 

captamos desse teórico é a de que, analisando mentalmente  nossa prática, percebemos as 

relações que ela nos desvenda. Assim, construímos os conhecimentos necessários para 

orientar com mais segurança,  práticas futuras. 
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Considerando as relações que esse estudo estabelece, compreendemos ser indispensável 

uma reflexão sobre a formação profissional e os saberes necessários à docência, que será 

desenvolvido no próximo capítulo.  

 Procuraremos de início, analisar os saberes que alicerçam o trabalho e a formação dos 

professores(as) no Ensino Superior, considerando as relações que se estabelecem entre esses 

saberes e a formação docente. A seguir, faremos uma breve abordagem dos saberes dos 

alunos(as) a partir de suas experiências que dão sentido à prática docente/pedagógica. Por fim, 

abordaremos os saberes da Didática considerando a sua importância na formação dos 

professores(as).  
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CAPÍTULO III - SABERES QUE ALICERÇAM O TRABALHO E A FORMAÇÃO                                         

                                 DOS PROFESSORES NO ENSINO SUPERIOR. 
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                                            Mestre   não  é  quem   ensina,  mas  quem  de  repente   aprende. 
                                        Conto ao senhor é o que sei e o senhor não sabe; mas o principal 
                                        quero contar é o que não sei e pode ser que o senhor saiba. 

 
Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas. 

 

 

 

A prática docente nos diversos espaços institucionais envolve uma complexidade de 

conhecimentos que se particularizam em cada experiência concreta de ensino e aprendizagem. 

Entretanto, percebemos que muitos professores(as) por não desenvolverem uma prática de 

reflexão sobre a dinâmica de seu fazer cotidiano,  movidos, às vezes, por uma formação 

inadequada acabam por não perceber as possibilidades do seu espaço diário de trabalho. Para 

esses professores(as), compreendemos que bastará formalizar o ensino, reduzindo 

complexidades inerentes ao processo pedagógico. Tanto a prática sem reflexão dos saberes, 

quanto os saberes sem reflexão sobre a prática, reduzem o ensino a uma ação pedagógica que 

reforça o ethos técnico por não relacionar os conhecimentos necessários à posse de um saber 

próprio da prática docente que resulte no processo de ensino e aprendizagem. 

Compreendemos a sala de aula como um espaço articulador de saberes e conhecimentos 

que produzem  um sentido social. Esses saberes provêm de distintas fontes e,  condicionam a 

construção do que chamamos de processo de aprendizagem. Daí Tardif (2002, p. 15) afirmar 

que o saber é “um saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num espaço de 

trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa instituição e numa sociedade”. Podemos 

dizer, assim, que os saberes docentes são reconhecidos na prática de ensino, quando exercidos 

institucionalmente em  espaço e tempo contextualizados. 

Anastasiou (2002, p. 185) nos ajuda nessa discussão, mostrando que – 

                                   Tal como nos debruçamos sobre os saberes científicos, tal como 
estabelecemos o objeto de pesquisa, as questões norteadoras, revisamos a 
literatura existente, definimos a metodologia, escolhemos e aplicamos 
técnicas e instrumentos de coleta de dados, é também necessário fazer na 
construção dos saberes pedagógicos. 

De acordo com essa pesquisadora, significa dizer que são as  práticas que podem dar 

pistas para a construção de novos referenciais para a ação pedagógica. As práticas 

proporcionam condições e possibilidades de uma reflexão crítica do nosso modo pessoal e 

pedagógico de ensinar. Assim, a reflexão sobre a ação pedagógica,  possibilita-nos um 
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referencial de análise crítica  tornando-se mola propulsora de mudanças e transformações da  

prática pedagógica. 

A autora  salienta  que  do  mesmo  modo  que  é necessário apropriar-se dos saberes 

científicos  para  o  domínio  de  cada  área  específica  é   necessário  apropriar se dos saberes 

pedagógicos para a ação da  docência. A construção dos saberes pedagógicos, assim como dos   

saberes   científicos,  precisam  partir  da pesquisa, das  situações-problema, dos   desafios da 

própria realidade. 

Nessa perspectiva, Anastasiou  reafirma que 

 Para se constituir docentes no mundo de hoje, o professor universitário 
precisará se utilizar do mesmo procedimento de pesquisa, necessário aos 
saberes científicos, efetivados em ações que fundamentam os processos de 
pesquisa (2008, p. 186) 

   

Quando refletimos sobre as próprias ações, compartilhamos  sabres tácitos e 

perspectivas de trabalho, as reflexões e  ações apontam para intenções na busca da 

concretização de um projeto profissional, de um projeto concreto de escola/ensino superior. 

Podemos conceber as fontes desses saberes em diferentes dimensões que se traduzem, 

segundo Pimenta(2002) em três formas de saberes do professor(a): da experiência, da área do 

conhecimento e pedagógico. 

Para essa autora,  

É na mobilização dessa tríade articulada de saberes que os professores 
encontram o referencial para desenvolverem a capacidade de investigar a 
própria atividade e, a partir dela, constituírem e transformarem os seus 
saberes-fazeres docentes, num processo continuo de construção de suas 
identidades como professores. 

A articulação desses saberes, implica um processo sistemático, organizado e auto-

reflexivo, envolvendo os percursos da formação inicial e continuada da docência. Essa 

articulação orienta-se, ainda, para a constante apropriação de conhecimentos, saberes e 

fazeres próprios à área de atuação de cada profissional, bem como para o modo de mediar 

essa apropriação junto aos alunos(as). Assim, na medida em que os professores(as) formam, 

também se formam, ou seja, constituem-se como docentes e discentes. Freire (1997, p.25) já 

confirmava essa idéia ao afirmar: “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado”. Esse processo de reflexão crítica, feito 
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individualmente, ou em grupo, pode tornar conscientes os sujeitos teóricos e epistemológicos 

que se evidenciam na atuação profissional.  

Reportando-nos a Dewey, observamos que esse teórico(1959, p.38-39) descreve três 

atitudes necessárias para uma ação reflexiva: “Espírito aberto; Atitude que opera como força 

intelectual e Atitude de responsabilidade intelectual”. O espírito aberto refere-se ao cultivo da 

curiosidade como inquietação indagadora, desperta, vigilante. Essa procura espontânea do que 

é novo constitui-se a essência do espírito aberto. A “Atitude que opera como força 

intelectual”, é o professor(a) que desperta de coração, entusiasmo e interesse a  mobilização 

em seus alunos(as). A “Responsabilidade intelectual” é o testemunho ético do professor(a). É 

analisar com criticidade as conseqüências de qualquer posição já tomada. Essas três atitudes 

devem ser levadas em conta no cotidiano do professor(a) reflexivo.  

Nessa linha de pensamento, Zeichner(1993) afirma que a ação se torna reflexiva quando 

é verbalizada, desvelada, criticada e partilhada. Para o autor, compreender a prática reflexiva 

é fazer uma avaliação, detalhada, crítica, com discussão sobre a ação. É expressando e 

refletindo sobre a nossa prática para nós mesmos e para os nossos pares que teremos mais 

oportunidades de nos aperceber dos limites e de nos apoiar mutuamente. A partir daí, é 

possível entender a importância de refletir sobre o processo pedagógico, a fim de verificar o 

que está ocorrendo na sala de aula.  

Estudar o que acontece e, especialmente por que acontece na sala de aula, é tarefa 

básica daqueles(as) que se encontram envolvidos(as) com a formação de professores(as) e 

comprometidos(as), responsáveis com uma prática pedagógica reflexiva. Essa 

responsabilidade implica que cada um reflita sobre pelo menos três tipos de efeitos no ensino: 

as conseqüências pessoais, acadêmicas, e político-sociais. Zeichner reconhece   nessa  

tendência reflexiva, um modo para melhorar a formação de professores(as). 

Reconhecemos a proximidade das preocupações expressas por John Dewey e  Zeichner 

com as de Paulo Freire e com as de muitos educadores(as) brasileiros(as). Freire nos ensina a 

ensinar partindo do ser professor(a).  Reflete sobre os saberes necessários à ação educativa 

crítica, fundamentada numa ética pedagógica e numa visão de mundo cimentada em alguns 

pilares, como a rigorosidade metódica, a reflexão crítica sobre a prática (momento fundante), 

a consciência do inacabamento e a compreensão de que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo, movida pela esperança. 
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A mesma perspectiva de discussão pode ser encontrada em Tardif (2002, p. 255), 

quando chama de epistemologia da prática profissional “o estudo do conjunto dos saberes 

utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas”. 

Essa concepção leva à compreensão de um estudo processual centrado nos saberes dos 

professores(as) em seu contexto real de trabalho em situações concretas de ação. Tardif (2002, 

p. 257) é enfático ao afirmar que “querer estudar os saberes profissionais sem associá-los a 

uma situação de ensino, à prática de ensino e a um professor seria, então, um absurdo”. E 

acrescenta que “é tempo de os professores universitários da educação começarem também a 

realizar pesquisas e reflexões críticas sobre suas próprias práticas de ensino”. Observamos 

que a pesquisa e a reflexão são complementares e essenciais ao processo de formação 

docente. 

O autor observa que o saber docente é composto de diversos saberes provindos de 

fontes diferentes. São os saberes das áreas disciplinares, curriculares, saberes da experiência e 

profissionais. São plurais, compostos e heterogêneos, usados pelos professores(as) no 

contexto de sua profissão. Nesse sentido, os saberes se revelam através de relações complexas 

entre professores(as) e alunos(as).  

Partindo-se dessa idéia, percebemos que na ação docente interativa, que resulta na 

dinâmica entre esses saberes, existe a presença de um sujeito que aprende e de outro que 

ensina, constituindo-se parceiros, no desafio da construção, reconstrução da docência no 

Ensino Superior.  

3.1 Os saberes dos alunos(as) a partir da experiência  

Os saberes referentes às experiências de vida dos alunos(as) revelam-se com 

particularidades específicas e são suportes dos próprios saberes da experiência que vão dando 

significado à prática docente e pedagógica. 

Inserindo-se nesse debate, Tardif (2002, p.221) afirma que “a razão do professor, a 

razão pedagógica, se estabelece sempre em sua relação com o outro, isto é, em suas 

interações com os alunos”. Nesse sentido, é impossível levar os alunos(as) a aprenderem sem 

obter, de um modo ou de outro, seu consentimento, sua cooperação voluntária. Tornar os 

alunos(as) parceiros(as) da interação pedagógica parece-nos ser tarefa em torno da qual se 
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articulam e ganham sentido os saberes do professor(a). Para esse teórico, é fundamental 

estabelecer a relação pedagógica  entre professor(a), aluno(a) e saber, para que aconteça o 

processo de ensino e aprendizagem. 

.Essa questão torna-se mais clara se focalizarmos nossa atenção sobre os sujeitos da 

educação, se admitirmos que tanto o aluno(a) como o professor(a) são os sujeitos de ensino e 

aprendizagem. Os desafios apresentam-se a ambos e é preciso enfrentá-los na busca de 

alternativas. É um processo de cada um  na interação com os outros(as) e é permanente. A 

interação, o diálogo, a ação recíproca são, pois, fundamentos que permeiam a prática e a 

relação pedagógica. 

Embora possamos admitir a dificuldade real que hoje, os professores(as) do Ensino 

Superior sentem e estão enfrentando na relação com seus alunos(as) na sala de aula, 

pressupomos que é importante aprender um jeito diferente de viver a relação pedagógica.  Os 

alunos(as) que freqüentam as salas de aula no Ensino Superior, atualmente revelam-se 

questionadores(as), turbulentos(as), zombeteiros(as), irônicos(as), desatentos(as), mas 

também apresentam-se simpáticos(as), interessantes, vivos(as), criativos(as), esforçados(as), 

dedicados(as), falantes, alegres, entusiasmados(as), sonhadores(as). Talvez, porque estejam 

apontando a necessidade de o professor(a) repensar sua ação e refletindo-a, construir o seu 

papel de professor(a) em outros alicerces, em outras bases  teóricas e metodológicas. 

Tão importante como o processo epistemológico, no que se refere à construção de 

saberes, são as variáveis de ordem emocional. Elas interferem profundamente no processo do 

conhecimento. Nessa perspectiva, consideramos que o professor(a) deve partir do nível de 

desenvolvimento afetivo do aluno(a), não para se ajustar a ele(a), e sim para fazê-lo(a) 

progredir cada vez mais. Assim, pode desafiá-lo(a), ajudá-lo(a) com pistas, e instigá-los a 

novos desafios. Fatores como prazer, medo, realização pessoal, status, auto-estima, e tantos 

outros estão intimamente intrincados com os processos cognitivos. A afetividade é um dos 

grandes geradores da ação que leva ao conhecimento. 

Freire (1996, p. 160) destaca, desta a importância da afetividade colocando-a em meio 

às suas experiências pedagógicas. Em seus textos assim se coloca: “A afetividade não se acha 

excluída da cognoscibilidade. O que não posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira 

no cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de minha autoridade”. Podemos 

entender aqui a afetividade, com base nos contributos  Freireanos, considerando a 
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intersubjetividade, a confiança o respeito mútuo, e a afetividade por reciprocidade. Queremos 

dizer do respeito do professor(a) para com o aluno(a), como ser humano que traz consigo uma 

bagagem de conhecimento, de mundo e um ritmo próprio de aprender. E, ainda, do respeito 

do aluno(a) para com o professor(a) como aquele(a) que orienta os conhecimentos necessários 

ao ensino e à aprendizagem. 

Observamos que Freire também considera a afetividade como um dos saberes, 

necessários à prática educativa. Reafirma que a ação educativa vivenciada com amorosidade e 

alegria não dispensam a formação científica séria nem a autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser, que é processual, é um vir a ser. Somos pessoas em construção 

permanente, em aprendizado constante. 

3.2 Os Saberes da Didática 

Considerar a importância da Didática na formação dos professores(as) significa 

reafirmar a intenção de compreender o seu campo na interface dos conhecimentos e 

experiências que constituem o saber docente. Significa ainda fortalecer a capacidade de 

reflexão do professor(a) enquanto um profissional capaz de trabalhar com os argumentos da 

racionalidade, próprios de quem tem consciência de seus projetos e ações.        

 Nesse aspecto, Tardif (2002, p. 200) assinala que  

O melhor método para ter acesso a essas exigências de racionalidade 
presentes no locutor ou no ator é questioná-lo (ou questionar-se) sobre o 
porquê, isto é, sobre as causas, as razões, os motivos de seu discurso ou de 
sua ação. 

Para o autor, só há racionalidade quando o sujeito é capaz de justificar através de 

argumentos a sua ação. Essa racionalidade está relacionada à intencionalidade do ser humano 

que age em função de objetivos, de finalidades e de motivos. Nós agimos racionalmente 

quando somos capazes de explicar nossas ações propondo nossas razões.  

Com relação ao campo da Didática, Cunha (2004, p.37) refere-se a seis tipos de saberes 

dos professores(as) que se relacionam com o campo da Didática. Destaca que na ação docente 

esses saberes cruzam-se reciprocamente, o que exprime a complexidade da prática 

pedagógica. Essa autora destaca 
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Os saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica; os saberes 
relacionados com a ambiência da aprendizagem; os saberes relacionados 
com o contexto sócio-histórico dos alunos; os saberes relacionados com o 
planejamento das atividades de ensino; os saberes relacionados com a 
condução da aula nas suas múltiplas possibilidades e os saberes relacionados 
com a avaliação da aprendizagem. 

Entendemos que os saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica 

encontram no professor(a) o referencial para mediar os conhecimentos enquanto processos de 

ensino e aprendizagem, que se dão em situação histórico-social e cultural nos espaços 

escolares. Esses espaços fazem circular intenções e projetos, os quais são frutos da vontade 

socializadora do professor(a), que pode fazer ruptura com a racionalidade técnica e partir para 

uma prática reflexiva e de problematização da ação pedagógica que “prevê também as 

políticas públicas”.(id. p. 38). 

Os saberes relacionados com a ambiência da aprendizagem compreendem as 

habilidades de incentivo à curiosidade dos alunos(as), o comprometimento com a proposta de 

ensino e com as atividades dela resultantes. De acordo com as pesquisas realizadas para esse 

estudo, entendemos que a aprendizagem surge com a mediação de ambos, professor(a) e 

aluno(a) em um contexto de trocas, onde cada um(a) vai formando suas próprias idéias. Os 

alunos(as) aprendem por meio de um processo que vai enriquecendo progressivamente os 

conhecimentos que já haviam construído.  

Outro teórico, Zabalza (2004, p. 184) nos diz que uma preocupação importante para 

quem desenvolve o trabalho formativo no Ensino Superior “é a reconsideração constante dos 

processos e estratégias por meio dos quais os estudantes chegam à aprendizagem”. 

Percebemos que o autor se preocupa em saber como os alunos(as) utilizam as estratégias 

cognitivas no processo de aprendizagem. Nesse sentido, compreendemos ser necessário que 

os professores(as) conheçam as necessidades de seus alunos(as), futuros professores(as), 

interesses, representações, valores, experiências, expectativas, problemas que se colocam na 

tarefa pedagógica.  

Os saberes relacionados com o contexto sócio-histórico dos alunos(as) envolvem o 

conhecimento da realidade de vida dos(as), que aparecem como estímulo propício a produção 

do  conhecimento articulado a uma prática docente efetiva. Nessa perspectiva, Cunha  (2004, 

p.38) afirma que “um processo de ensinar e aprender imbricado socialmente constitui-se no 

ponto chave para a construção da cidadania” que implica na formação de cidadãos(ãs) 

educados(as), mobilizados(as) e participativos(as) pela apropriação significativa de 
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conhecimento que eleve o patamar de compreensão dos alunos(as) na sua relação com a 

realidade social. O acesso e a permanência na escola nada significarão, caso não estejam 

permeados pela qualidade do ensino e da aprendizagem significativa. 

Quando a autora discute os saberes relacionados com o planejamento das atividades de 

ensino, mostra que o planejamento pode ser uma forma de organizar o pensamento do 

professor(a) tendo em vista a prática pedagógica. Ao planejar, o professor(a) identifica os 

objetivos que pretende atingir, indica os conteúdos que serão desenvolvidos, busca novos 

caminhos metodológicos e dimensiona o tempo disponível, “relacionando-o com a condição 

dos alunos e as metas de aprendizagem” (id p.38). Esse planejamento não pode ferir a 

autonomia do professor(a) que, ao analisá-lo, pode e deve transformá-lo de acordo com a  

realidade da turma e o nível de aprendizagem dos alunos(as). 

Ao falar sobre os saberes relacionados com a condução da aula nas suas múltiplas 

possibilidades, a autora faz ver que o professor(a) é o articulador(a), junto com seus 

alunos(as), de estratégias que auxiliam “uma aprendizagem significativa”(ibid.p.38) 

possibilitando um movimento de interação e de construção coletiva de conhecimentos para 

que se abram espaços às ações significativas. 

No que concerne aos saberes relacionados à avaliação da aprendizagem consideramos 

importante observar que, junto aos alunos(as), o professor(a) articula estratégias que 

favorecem uma aprendizagem significativa, ancoradas nas estruturas cognitivas, afetivas e 

culturais dos alunos(as) e articuladas às novas aprendizagens.  

A avaliação desta forma integra o processo didático de ensino e aprendizagem. Segundo 

Cunha, esses saberes requerem um conhecimento “técnico e uma sensibilidade pedagógica” 

que possibilitam ao professor(a) fazer uma leitura interpretativa da fase de desenvolvimento 

de seus alunos(as). Os diferentes saberes que constituem a dimensão da Didática se 

complementam mutuamente na perspectiva da totalidade3. A autora nos mostra que o 

processo de ensinar abarca uma “compreensão de totalidade” (op.cit., p. 39) pondo em 

circulação saberes reveladores de um conjunto de conhecimentos ligados por uma atividade 

comum que é a docência.  

                                                
3 Para fortalecer essa compreensão, Kosik (1976, p. 44) explica que a totalidade significa uma “realidade com 

um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer pode vir a ser racionalmente 
compreendido. Portanto, os saberes da docência são compreendidos como partes estruturais de um todo. A 
totalidade aqui representada não exaure todos os saberes, relações e processos da realidade”. 
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Poderíamos acrescentar a esses saberes didáticos, os saberes pedagógicos articulados às 

novas tecnologias da informação. Atualmente os professores(as) encontram-se diante de uma 

realidade difícil e inovadora. A era dos avanços tecnológicos torna o processo educacional de 

ensino e aprendizagem em constante movimento. Entendemos que os saberes construídos 

pelos professores(as)  no decorrer de sua formação já não são mais suficientes e  é preciso 

desenvolvê-los de maneira que o uso das novas tecnologias não sejam apenas mais um 

recurso de mera ilustração das aulas, mas que sirvam como procedimento de mediação que 

possibilite o estabelecimento de novas relações para a construção do conhecimento e novas 

formas de atividade cognitiva, afetiva e cultural, cientes de suas possibilidades e limites.  

Cunha vem confirmar o argumento de Boaventura Santos ao falar de inovação como 

perspectiva  emancipatória,  quando  nos  mostra que:   

Tendo em vista o inevitável e fantástico desenvolvimento das                                                
novas tecnologias da informação, o empenho das inovações emancipatórias 
tem de ser no sentido includente da maioria das pessoas no circuito de 
informação (2002, p.145). 

Essa autora, ao falar de inovação como perspectiva emancipatória, refere-se à 

construção de uma educação voltada para a humanização. Tal educação está fundamentada na 

construção de uma formação fundada na “justiça e liberdade” contrária ao estado de espírito 

de tranqüilidade, harmonia, calma e inexistência de problemas e conflitos, cultivados pela 

sociedade ocidental. Para Cunha, nem o capitalismo nem o socialismo cumpriram com os 

referenciais em que se alicerçavam, pois um, e outro nas suas origens, prometiam justiça e 

liberdade. 

No próximo capítulo, apresentaremos a construção do percurso metodológico. O campo 

de pesquisa, os sujeitos, com suas percepções sobre o objeto de estudo com os quais 

interagimos para descobrir os conceitos além de suas aparências imediatas, a fim de alcançar 

uma possível possibilidade de compreensão globalizante da pesquisa. Trabalharemos as 

categorias de análise e os procedimentos de coleta de dados. 
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Capítulo IV – A CONSTRUÇÂO DE UM PERCURSO TEÓRICO  -                                

                                    METODOLÓGICO 
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A curiosidade    como    inquietação    indagadora,    como    inclinação   ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento,  como  sinal   de   atenção   que  sugere  alerta,   faz   parte 
integrante do fenômeno vital.  Não  haveria  criatividade sem a curiosidade 
que  nos  move  e  que  nos põe pacientemente impacientes diante do mundo 
que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. 

                                                                                                              Paulo Freire 
 

 

Na abertura ao novo, no desejo de ser mais, na inquietude, no perguntar, estão as marcas 

iniciais do trabalho com a pesquisa. Estimular, possibilitar essas marcas, novos desejos, novos 

contornos, mais inquietudes, outras perguntas, sem dúvida é a condição necessária para a 

assunção de uma prática educativa com e na pesquisa.  

Conforme Freire (1996, p. 31), “ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois 

momentos do ciclo gnosiológico”. No primeiro, ao ensinar, aprendemos o conhecimento já 

existente. No segundo ciclo, não menos importante, trabalhamos a produção do conhecimento 

ainda não conhecido. Sob esse enfoque, o uso da pesquisa no processo de construção de 

conhecimento não pode ser reduzido a apenas um dos ciclos do conhecimento. A pesquisa 

deve estar no movimento cíclico. É ela que dá movimento aos ciclos epistemológicos, pois 

sua presença rompe com o conhecimento dado, como pronto e acabado. 

Entendemos, assim, a pesquisa como sendo o caminho que nos dirige ao processo do  

estudo, que  mostra possibilidades de chegar ao ponto desejado, desde o momento em que nos 

propomos a analisar o objeto de  investigação até a obtenção de resultados e considerações 

que digam respeito àquilo que analisamos.  

Para a realização dessa pesquisa, cujo objeto de estudo é “A concepção da Didática sob 

o olhar dos alunos(as) dos Cursos de Licenciaturas”  remeter-nos-emos a uma investigação de 

natureza qualitativa por acreditar que ela nos proporcionará melhores condições de atingir o 

objeto de estudo. Ao traçarmos esse caminho, observamos as vantagens da abordagem 

qualitativa para estudar um fenômeno educativo em sala de aula. No entanto, precisamos fazer 

uso de dados quantitativos como ilustrativos do trabalho.  

Minayo (1994, p. 21-22) ajuda-nos a perceber que a abordagem qualitativa da pesquisa 

trabalha “com o universo de significados motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações... e aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanaa”. 
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Foi então, do contato com o universo dos significados, motivos, crenças e valores que 

emanaram do olhar dos alunos(as) dos Cursos de Letras e Pedagogia que procuramos trazer as 

contribuições para esse estudo. Foi na sala de aula, no cotidiano escolar, espaço por 

excelência das ações, relações humanas e pedagógicas, que investigamos a percepção dos 

alunos(as) dos cursos citados com relação às concepções de  Didática, de conhecimento e de 

prática pedagógica apreendidas a partir das aulas dessa disciplina, explicitando-se, assim, as  

categorias - Didática, Conhecimento e Prática Pedagógica - que serão apresentadas e 

discutidas, para que possamos dizer das suas implicações e contribuições ao desenvolvimento 

da  temática. 

Nesse capítulo, trabalharemos aspectos relativos ao percurso metodológico: o campo de 

investigação, os sujeitos, com os quais vivenciamos a interatividade, as categorias de análise e 

os procedimentos de coleta de dados com a aplicação dos instrumentos como os 

questionários, as entrevistas, a observação participante de pesquisadora que também possui 

suas representações e supõe a construção do conhecimento como uma atividade partilhada em 

sala de aula, além  dos documentos técnico-pedagógicos. 

 

4.1 Campo de Investigação 

O campo de investigação da  pesquisa é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Caruaru (FAFICA). A preferência por esses cursos se deveu ao fato de que desenvolvemos 

nossas atividades profissionais nas turmas de Ciências Sociais e História. 

Essa instituição de Ensino Superior, particular, isolada, sem fins lucrativos, está situada 

no Agreste pernambucano, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Foi fundada pela 

Diocese de Caruaru, em nove de agosto de 1960, através da Portaria da Cúria Diocesana nº 

268. O funcionamento da Faculdade foi autorizado por Decreto presidencial do dia 12 de abril 

de 1961, enquanto que o reconhecimento dos referidos cursos aconteceu através do Decreto nº 

63.999, em 15 de janeiro de 1969 (D.O.U. de 17/01/1969). A Faculdade é mantida pela 

Associação Diocesana de Ensino e Cultura de Caruaru. 

A orientação político-pedagógica da FAFICA instalou-se no período da ditadura militar 

com uma prática escolar predominantemente tecnicista, centrada nos meios e técnicas de 

transmissão e apreensão dos conteúdos e no princípio do rendimento escolar. 
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Hoje, em nível de graduação, a Faculdade oferece cinco Licenciaturas: Ciências Sociais, 

História, Letras, Pedagogia e Filosofia. Esse último curso obteve autorização do MEC em 

agosto de 2005 e o seu funcionamento para o ano letivo de 2006.  A esses cursos foram 

acrescentados: bacharelado em Ciências Contábeis e Administração com habilitação em 

Marketing e Gestão de Negócios e o curso de Tecnólogo em Sistemas de Informação. 

Atualmente o grupo de professores(as) é constituído por 108 docentes, conforme o quadro 01  

 
Quadro nº 1 

Quadro Docente da FAFICA de Acordo com a Qualificação 

Distribuição do Corpo Docente 
Qualificação - 2005 Quantitativo 

 Professores Doutores 06 
 Professores Mestres 50 
 Professores Mestrandos 14 
 Professores Doutorandos 03 
 Professores Especialistas 35 

Total: 108 
Fonte: Projeto Político Pedagógico da FAFICA 

  

Como é possível observar, a instituição tem um pessoal com um bom nível  de 

qualificação:56 mestres(as) e doutores(as), 17 professores(as) em processo de qualificação em 

nível stricto sensu, o que significa que 73 professores(as), são ou estão concluindo o processo 

de qualificação de mestres(as) e doutores(as), enquanto 35 deles estão ainda no nível de 

especialização.  

No campo da Educação, que foi o primeiro a ser instituído, este também é o mais 

qualificado; conta com 10 professores(as) especialistas, enquanto os outros cursos de 

bacharelado e tecnólogos somam 25 professores(as) especialistas. 

No momento da pesquisa, o quadro discente indicava a presença de 2.207 alunos(as). 

Desse total, 1.038 cursavam as licenciaturas, o que corresponde a mais da metade  dos cursos 

de bacharelado e tecnólogo, conforme podemos verificar no quadro 02. Salientamos, no 

entanto, que no turno da tarde, a extinção das licenciaturas vem ocorrendo paulatinamente.  
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                                                               Quadro Nº 2 

 Quadro do Quantitativo Discente da FAFICA por Curso 

Fonte: Secretaria  

 

Apoio Didático Pedagógico aos Discentes/Docentes.  

 

Com relação ao apoio didático-pedagógico aos alunos(as), professores(as) e à 

comunidade em seu entorno, através de atividades de ensino,  pesquisa e extensão, a 

Faculdade oferece os seguintes serviços: 

 

� Serviço de Biblioteca 

  

Dispõe de 08 terminais para consulta e acesso à internet, com um acervo de 26.922 

livros e 327 periódicos4. Conta também com uma produção acadêmica, assim distribuída: 60 

dissertações de Mestrado; 03 teses de Doutorado; 339 Monografias dos cursos de 

Especialização e 382 Trabalhos dos cursos de graduação, resultantes da formação dos 

professores(as) e alunos(as). A biblioteca conta com espaços para estudos individualizados e 

em grupos, com funcionários(as) que fornecem orientação metodológica e bibliográfica aos 

alunos(as), professores(as), funcionários(as) e pessoas da comunidade.  

 

 

 

 

 

                                                
4 A Hemeroteca faz parte da biblioteca. É o setor que conta com os periódicos, além da assinatura dos principais 

jornais do município, do estado e de circulação nacional. Neste setor encontram-se também revistas técnicas e 
científicas com publicação semanais e bimestrais de fluxo local, regional e nacional. 

Cursos: Matriculados: Cursando: Evasão: 
História 189 183 06 
Ciências Sociais 168 163 05 
Letras 248 240 08 
Pedagogia 462 452 10 
Ciências Contábeis 488 475 13 
Administração/Gestão 340 324 16 
Administração/Marketing 259 252 07 
Téc. Em Sist de Informação 127 118 09 
Total 2.281 2.207 74 
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� Centro de Pesquisa e Documentação – CEPED 

 

No campo do desenvolvimento tecnológico-cultural, o Centro de Pesquisa e 

Documentação - CEPED tem trabalhado com novas tecnologias de informação conectando a 

FAFICA a um mundo globalizado, cada vez mais interligado, atendendo a um  fluxo de 

professores(as), alunos(as) que buscam e trocam informações através de equipamentos 

instalados em várias áreas/espaços da Faculdade. Esse setor é responsável pelo registro, 

produção e conservação da memória pedagógica, histórica, cultural e social da nossa região; 

pelo registro de eventos científicos, entrevistas, a partir da presença constante de profissionais 

da educação e de outras áreas vindo(as) de todas as regiões do País5. O CEPED ainda registra 

a participação ativa e substantiva dos professores(as) e da comunidade local nos eventos mais 

importantes, relacionados à Formação de Professores, às Políticas Públicas da Educação, à 

Educação nas suas mais diversas áreas e modalidades de ensino. Esses registros têm também a 

função de subsidiar, a prática pedagógica de servir como recursos didáticos para as aulas. 

Esse Centro tem compromisso com a elaboração e análise de documentos e 

documentários, objetivando manter viva a memória histórica da Instituição, da cidade e da 

região. Uma das principais atividades desse setor, junto à Coordenação Pedagógica Geral, 

Coordenação de Cursos, levando em consideração o regimento, o Projeto Político-Pedagógico 

da Instituição e a natureza dos cursos oferecidos, é de sistematizar as experiências de ensino, 

pesquisa e extensão, desenvolvidas pela Faculdade. 

� Laboratórios 

A instituição conta com quatro laboratórios de informática, cada um com 25 terminais 

de computadores instalados, e 8 terminais na Biblioteca, com acesso on-line onde são 

socializados os trabalhos para a maioria dos cursos. A presença da informática na instituição 

tem trazido alterações nas práticas de sala de aula e no interior da Faculdade, na relação entre 

alunos(as) e professor(a). Conta, também, com um laboratório de línguas que é um 

instrumento de apoio às aulas do curso de Letras,  equipado com recursos tecnológicos, que 

possibilitam melhor adequação às aulas de língua estrangeira.  

                                                
5 Salienta-se aqui o intercâmbio entre alunos(as) e professores(as) com a Pontifícia Universidade Católica de 

Munster – PUC/Alemanha. 
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� Núcleo Acadêmico de Estudos e a Central de Estágios 

O Núcleo Acadêmico de Estudos (NAE – instância coordenadora da pesquisa e 

extensão institucionais) e a Central de Estágios realizam e organizam o trabalho de Extensão e 

Pesquisa da Faculdade. Segundo o Projeto Político Pedagógico da FAFICA (2005), “as 

ações extensionistas consideram as demandas de serviços expressas pela comunidade, nas 

áreas de conhecimento dos cursos que oferecem e representam a contribuição social 

pertinente à sua tarefa educativa”. Esse trabalho se desenvolve principalmente nos entornos 

da instituição que apresentam dificuldades financeiras mais acentuadas e/ou que tenham 

dificuldade, para de forma cidadã, lutar pela equalização social, pela garantia de que todos são 

formalmente iguais. 

Outro sinal desse Núcleo é o incentivo aos professores(as) de prosseguirem os seus 

estudos em nível de Mestrado e Doutorado com reconhecimento nacional, através do grupo de 

Pesquisa Educação e Cidadania – GEPEC. Esse grupo é um espaço apropriado de partilha de 

nossas inquietações comuns, de provocação de leituras reflexivas e visa à intervenção crítica, 

no ambiente em  que atuamos. 

A implementação do Programa de Iniciação Científica para os alunos da graduação, 

visando à multiplicação de grupos de pesquisa também integram as ações do Núcleo 

Acadêmico de Estudos. Esse núcleo constitui o GRUPEAC (Grupo de Pesquisa Educação 

como Ação Cultural), que busca atender aos alunos(as) das diferentes graduações, recebendo 

orientação de quatro (4) doutores e três (3) mestres. As pesquisas aglutinaram-se em quatro 

linhas: Espaço Social, Linguagem e Cotidiano; Formação de Professores(as) e Práticas 

Pedagógicas; Concepções e Metodologia de Ensino e Gestão das Organizações e Mensuração 

Contábil. 

O incentivo à pesquisa provocou um movimento que se manifestou na criação de um 

fórum de publicações de produção interna efetiva, abrindo também espaço para a comunidade 

externa. Assim, a revista “Interfaces de Saberes”, de caráter interdisciplinar e periodicidade 

semestral, tem convidado os interessados(as) a coletar, sistematizar e exercitar suas condições 

de protagonistas, de produtores(as) de saberes, respeitando as normas de publicação da 

revista. Outras publicações de livros e coletâneas fazem parte desse conjunto, que atualmente 

conta mais de 30 (trinta) títulos. Esses serviços contribuem com a prática pedagógica para 

além da sala de aula, a fim de que o ensino não fique centrado apenas nesse espaço. 
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Atualmente a FAFICA conta com uma revista eletrônica para acesso à pesquisa on-line, 

distribuída em quatro idiomas: Português, Inglês, Francês e Espanhol. 

� Ensino, Pesquisa e Extensão na Formação Acadêmica  

 
Em termos de proposta filosófica, a FAFICA apresenta como missão institucional: 

“Estimular a curiosidade intelectual através da reflexão e da investigação científica; tecer o 

labor acadêmico eivado de experiências, de troca de saberes, de tecnologia e das tendências 

do momento presente; formar profissionais socialmente críticos, tecnicamente competentes e 

humanamente solidários”. A preocupação com os desafios dessa missão tem levado a 

FAFICA a buscar  um trabalho acadêmico que procura articular a formação de profissionais 

competentes, de sensibilidade ética e em constante diálogo com as novas falas emergentes que 

a história nos coloca. 

Nesse sentido, a instituição sentiu a necessidade de ampliar  novos cursos de graduação 

e pós-graduação, de novos convênios com outras instituições como a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Pontifícia Universidade Católica de Münster (PUC da 

Alemanha), entre outras. Assim, a FAFICA tem, procurado articular organicamente os três 

pilares da vida acadêmica: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A pesquisa, lacuna maior das faculdades particulares, tem sido um foco de preocupação 

da FAFICA. Apesar da atual conformação legal (LDB nº 9.394/96) admitir uma diversidade 

de tipos de instituições de ensino superior e dispensar as faculdades da realização da pesquisa, 

a FAFICA defende a inserção dessa prática e tem iniciado esforços para dar conta da 

efetivação do tripé ensino, pesquisa e extensão, exigência que qualifica o trabalho educativo 

em qualquer instituição de ensino superior. 

A Faculdade instituiu, no ano de 2001, a Iniciação Científica, criando também a 

Coordenação de Pesquisa e Extensão com professores(as) devidamente qualificados(as). Esse 

progressivo investimento na pesquisa como atividade institucional de docentes e discentes, 

associado às atividades de ensino, pesquisa e de extensão, tem dado ênfase ao trabalho 

voltado à comunidade em seu entorno, através da realização de cursos de extensão 

universitária, trabalho de capacitação em serviço nas redes pública e privada de ensino, cursos 

de pós-graduação Lato Sensu, em diversas áreas do conhecimento, que contam com 

considerável demanda, além de projeto de alfabetização de adulto, realizado com os 
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funcionários da Faculdade, trabalhos com creches e população em geral, trabalho com a 

população carcerária local, trabalho de estudo e acompanhamento dos ceramistas do Alto do 

Moura, visitas e seminários sobre a preservação ecológica nas reservas de Serra dos Cavalos, 

aulas visando à aprovação em Curso Supletivo, oferecidas pelos estagiários(as) das 

licenciaturas à comunidade e curso básico de Informática para a comunidade carente do bairro 

Petrópolis. 

Percebe-se, então, que o ensino, atividade inerente à proposta de formação nas 

disciplinas de Didática e Prática de Ensino, está indissociado da extensão que, por sua vez, 

traz questionamentos e um caráter de permanente abertura à reflexão instigada pela constante 

procura de compreensão no ambiente da sala de aula e no contexto do processo de ensino e 

aprendizagem vivenciados pelos alunos(as), futuros(as) professores(as) e professores(as) 

formadores(as). 

  

4.2     A  Didática e a Estrutura Curricular dos Cursos de Pedagogia e Letras 

Entre os anos de 2001 e 2002, a estrutura curricular das licenciaturas de todos os cursos 

da FAFICA passou por um processo amplo de discussão com vistas a sua reformulação. Em 

2003, a discussão caminhou para a sistematização e organização da nova estrutura curricular 

que começou a ser vivenciada no ano de 2004. 

O Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia reconhecendo “o descompasso de 

algumas disciplinas com a realidade atual, tanto na perspectiva da reconceptualização do 

curso, como na perspectiva de novas demandas do campo de trabalho e das novas exigências 

legais e governamentais” tentou superar essa dificuldade redefinindo sua teia curricular. 

A disciplina Didática que atualmente é oferecida nos 5º e 6º períodos  das licenciaturas, 

com uma carga horária de 72 horas-aula, na nova estrutura curricular do curso de Pedagogia 

será vivenciada no 8º período como “Didática das Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal 

Médio”, com uma carga horária de 72 horas aula, perfazendo um total de 4 horas aula 

semanais. 

O curso de Pedagogia, entendido como curso único, tem como base a docência e 

objetiva formar profissionais para atuar na Gestão Escolar e no Normal Médio, a partir dos 

conteúdos gerais e específicos de sua estrutura curricular. Segundo alguns professores(as) do 
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Curso de Pedagogia, a redefinição da Disciplina Didática é fruto de estudos, de uma 

construção coletiva, e dos requerimentos da realidade socioeducacional, tanto na perspectiva 

do contexto brasileiro quanto na perspectiva local. 

No caso dos cursos de Ciências Sociais, História e Letras, a redução da carga horária da 

Didática e de outras disciplinas específicas foi motivada pela ampliação da Prática de Ensino, 

que de 300 horas, conforme LDB 9394/96 Art. 65, passou para 800 horas, ficando 400 horas 

de estágio supervisionado e 400 horas para Prática de Ensino. 

Essa reorganização da carga horária de Prática de Ensino e das Metodologias, provocou 

a diminuição das horas aula das disciplinas “ditas” específicas e também da Didática que 

passou a ser vivenciada com uma carga horária de 36 horas - aula no 5º  e 6° períodos dos 

cursos de Ciências Sociais , História  e Letras. 

Segundo Silva Rufino (2005, p.77), “essas exigências vieram encontrar na FAFICA 

uma proposta em desenvolvimento que se caracteriza pelos princípios da processualidade, da 

integração e da intervenção”. O princípio referido anteriormente como processual, já se 

materializa por intermédio da vivência da Prática de Ensino ao longo dos cursos, a partir do 3º 

período, quando o aluno(a) em formação começa a vivenciar a oportunidade de refletir, em 

um processo permanente de relação teoria-prática-teoria no cotidiano da instituição escolar.  

Outro motivo que impulsionou a redução da carga horária de Didática foi ocasionado 

pelo aumento da carga horária das Metodologias que passaram a ser trabalhadas no curso de 

Letras como Metodologia da Língua Portuguesa e Metodologia da Língua Inglesa.  

A redução da hora aula de Didática reflete o entendimento assumido pelo grupo de 

professore(as) de que há uma triangulação entre Didática, Prática de Ensino e Metodologia de 

cada área. A interdisciplinaridade desses campos de conhecimento contemplaria esse olhar 

necessário para a organização do trabalho pedagógico do professor(a). 

A coordenação do curso de Pedagogia deixou claro que a alteração da carga horária de 

Didática reflete os aspectos relatados, não minimizando a contribuição dessa disciplina, mas 

percebendo nessas alterações possibilidades dos professores(as)  dialogarem nessa 

triangulação e dar conta de um suporte teórico-prático para formação e atuação do 

professor(a).  
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Essa síntese do Campo de Investigação teve a intenção de contextualizar  os cursos de 

Pedagogia e Letras, a FAFICA e nela o contexto da disciplina Didática. 

4.3 Os Sujeitos da Pesquisa 

A intenção de trabalhar com alunas do curso de Pedagogia e alunos(as) do curso de 

Letras como sujeitos participantes e colaboradores dessa pesquisa, teve como motivo a 

investigação da concepção da Didática, tomando como sujeito principal o aluno(a), porque era 

ele(a) quem produzia as suas aprendizagens. Foram consideradas suas falas como ponto de 

partida de um trabalho conjunto professor(a) aluno(a) no sentido de construir uma prática 

reflexiva, reconhecendo-se aqui a importância do papel do professor(a). 

Os alunos(as), participantes dessa pesquisa, em grande parte, são trabalhadores que 

arcam com o ônus de seu próprio sustento, conciliando o trabalho com a assiduidade nos 

cursos de formação de professores. Eles(as) apresentam as dificuldades que envolvem a 

complexa articulação da condição de estudante e de trabalhador(a). 

O grupo de alunos(as) envolvido diretamente na pesquisa, é constituído por 46 alunas 

do curso de Pedagogia noturno com a presença da população feminina em 100%, fenômeno 

bastante comum na história dos cursos de formação de professor(a), e 10 alunos(as) do curso 

de Letras, que funciona no turno da tarde. Essa turma é formada por 03 alunos e 07 alunas6. O 

grupo é predominantemente formado por mulheres.  

Os dados referentes à idade com relação ao curso de Pedagogia indicam que 16 alunas 

estão na faixa etária entre 20 e 25 anos, 20 alunas estão na faixa etária entre 30 a 35 anos,  o 

maior grupo, e estão fazendo o curso na perspectiva de atualizarem suas experiências; 09 

alunas estão na faixa etária entre 36 a 45 anos e uma aluna tem 47 anos. A perspectiva dessas 

professoras entre 45 e 47 anos, num total de 10 alunas, é legalizar sua situação docente vivida 

na prática com base nas exigências da Resolução CNE/CEB Nº 03/97  que fixa os novos 

planos de carreira e remuneração do magistério público e exigidas pela LDB 9394/96, já que 

se sentem próximas da aposentadoria.  

Em relação ao curso de Letras, 07 alunos(as) encontram-se na faixa etária entre 20 a 25 

anos e 03 alunas apresentam uma faixa etária entre 30 a 41 conforme  o quadro Nº 03. De 

                                                
6 Esse número de alunos(as) reduzido no turno da tarde deve-se à extinção das licenciaturas que vem ocorrendo 

paulatinamente nesse horário.  
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modo geral, predomina nas duas turmas um grupo de alunos(as) jovens, alegres, 

participativos(as) e questionadores(as). 

Do total de 46 alunas do curso de Pedagogia, 20 residem em cidades circunvizinhas. 

Esses dados evidenciam a importância da FAFICA no sentido de ter construído um lastro de 

credibilidade ao atrair  alunos(as) de outras cidades próximas. Vinte e seis alunas residem na 

cidade de Caruaru. Com relação ao curso de Letras, 07 alunos(as) residem em cidades 

próximas e 03 alunas residem em Caruaru. 

Quanto à escolha dos sujeitos da pesquisa pensou-se em elencar os seguintes critérios: 

considerar os alunos(as) que têm uma relação mais aproximada com o ensino da Didática pelo 

seu desempenho, pelas suas apresentações nos trabalhos e pela sua presença assídua às aulas. 

A escolha também se centrou nos cursos de Pedagogia e Letras porque são cursos em que 

temos observado olhares, atenções e preocupações diferentes dos alunos(as) no que se refere 

ao trato, ao trabalho com a disciplina Didática. Nesse sentido, foi localizado um grupo de 10 

alunas do curso de Pedagogia e 10 alunos(as) do curso de Letras, que fazem o VI período e 

onde está sendo vivenciada essa disciplina, para participarem da entrevista. 

Procuramos demonstrar através do quadro Nº 03, que a maior parte das alunas do curso 

de Pedagogia é oriunda do curso de Magistério. É um grupo formado por 34 alunas. No curso 

de Letras, Magistério e Estudos Gerais se aproximam. 

                                                          Quadro nº 3 

Formação dos alunos(as) em nível de Ensino Médio dos cursos de Pedagogia e Letras 

Distribuição dos(as) alunos(as) do curso de Pedagogia e Letras 

Curso de Ensino Médio Pedagogia Letras 

Magistério 25 04 

Magistério e Estudos Gerais 06 - 

Magistério e Téc. Em Contabilidade 03 - 

Estudos Gerais 09 05 

Técnico em Contabilidade 03 01 

Total: 46 10 

 Fonte: Questionário anexo 
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As alunas do curso de Pedagogia ocupam mais os espaços de trabalho nas escolas, 

exercendo diversas funções. No entanto, a maioria exerce a profissão de professora das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Das 45 alunas que responderam ao questionário, 39 

trabalham,  apenas 06 não trabalham. Quanto ao perfil do grupo de Letras, o quadro Nº 04 

mostra que 07 alunos(as) trabalham em todas as modalidades da Educação Básica. Um é 

coordenador de disciplina em uma escola particular e dois alunos(as) não trabalham. 

 
                                                          Quadro nº 4 

 
                                                   Atividade profissional 

Distribuição dos alunos(as) do curso de Pedagogia(*) e Letras conforme a profissão. 
Em Educação Pedagogia Letras 

Educação Infantil 05 01 
Ens. Fundamental 1ª a 4ª série 20 02 

Ens. Fundamental - 02 01 01 
Ensino Médio - 01 

Professora de Reforço do 
Ensino Fundamental - 01 

01 - 

Professor de Informática - 01 
Professora de Língua Inglesa - 01 
Educação Profissionalizante 

(SENAI) 
01 - 

Bibliotecária 01 - 
PETI (**) 01 - 

Coordenador/Disciplina - 01 
Gestora 01 - 
Total: 31 08 

Em Comércio 08 - 
Total Geral 39 08 

Fonte: Questionário anexo 
(*) Com relação ao curso em nível Superior, uma aluna da turma de Pedagogia possui o curso de Biologia e Pós-
graduação em Psicopedagogia 
(**) PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 
 

4.4 Processo de Coleta de Dados  

No contato inicial, com as turmas de Pedagogia e Letras expusemos o objeto do estudo, 

e objetivos, consultamos os alunos(as) sobre sua participação na pesquisa, durante as aulas de 

Didática, observando o interesse e a disponibilidade dos grupos.  

Tivemos um bom acolhimento da professora e alunas do curso de Pedagogia, que 

manifestaram interesse em responder ao questionário. No entanto, com o grupo de Letras, à 

tarde, isto não aconteceu. A professora precisou  ausentar-se e o grupo não ficou muito à 



                                                                                                                                                  

 

77 

vontade com a nossa presença. Pareciam surpresos, pensando que iríamos substituir a 

professora. Falamos então da nossa intenção e pedimos para que eles(as) respondessem ao 

questionário. As turmas eram formadas por 10 alunos(as) do curso de Letras e 09 alunas do 

curso de Pedagogia, e, apenas uma aluna não respondeu ao questionário. Nossa grande 

preocupação foi informar aos alunos(as) o que  e por que estávamos fazendo a pesquisa, 

procurando dissipar qualquer atitude de desconfiança quanto ao uso dos dados.  

Com relação ao questionário como instrumento de coleta de dados, Chizzotti (1995, p. 

55) nos diz que 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e seqüencialmente dispostas em itens que constituem o tema da 
pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito 
ou verbalmente sobre assunto que os informantes saibam opinar ou 
informar. 

 

Como afirma o autor, o questionário é um instrumento de coleta de dados que precisa 

sistematizar claramente as informações que busca. É uma tarefa que exige preparo e 

planejamento. Sendo assim, utilizamos o questionário escrito como um recurso de 

aproximação dos sujeitos conosco. Através desse instrumento, buscamos coletar informações 

pessoais e profissionais dos alunos(as), suas expectativas em relação ao curso, seu nível de 

compreensão sobre o conceito de Didática, os motivos que os(as) levaram a fazer esses 

cursos, as contribuições do conhecimento trabalhado nas aulas de Didática para o fazer 

pedagógico, suas esperanças de projetos de vida e o estabelecimento também de um vínculo 

inicial com alunos(as) e professoras conforme consta no anexo -  Questionário nº 1. 

Ao lado do questionário, fizemos uso de outro instrumento de coleta de dados - a 

entrevista semi-estruturada anexada ao trabalho. Segundo Ludke e André (1986, p. 33), nesse 

procedimento “a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência 

recíproca entre quem pergunta e quem responde”. Essas autoras mostram a relevância do 

“caráter de interação” que perpassa o trabalho com as entrevistas. 

Durante o trabalho de campo com as referidas turmas, procuramos ficar atenta às 

situações de interação nos momentos das entrevistas. De acordo com as autoras, é necessário 

respeito especial pelos entrevistados(as), cumprimento de acordos conforme a conveniência 

do entrevistado(a) e, ainda, as opiniões, impressões e pontos de vista devem permanecer no 

anonimato, como também dar importância a saber escutar. A esse respeito, Freire (1997, p. 
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128) afirma: “o educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às 

vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele”. Para esse autor, a prática pedagógica 

humanizante não pode deixar de estar impregnada da escuta. Nesse processo da fala e da 

escuta, a disciplina do silêncio há de ser reconhecida com extremo cuidado pelos sujeitos que 

falam e escutam. Essa é uma condição sem a qual não existirá a comunicação do diálogo. 

A entrevista semi-estruturada foi utilizada como instrumento básico da pesquisa, 

porque, através dela, buscamos obter informações contidas na fala dos sujeitos sobre o 

conceito de Didática, de Conhecimento, e de Prática Pedagógica. 

Para Minayo (1994, p. 57), a entrevista enquanto técnica  

não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere 
como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-
objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está 
sendo focalizada. 

Desse modo, esse tipo de entrevista foi utilizado através de uma conversa com fins bem 

definidos. Utilizamos também esse procedimento por se aproximar dos esquemas mais livres, 

sendo um instrumento de maior flexibilidade. Ludke e André (1986, p.34) afirmam que é 

permitido, nestes momentos, ao entrevistador, fazer “as necessárias adaptações”.  

Esse instrumento viabilizou a apreensão de depoimentos e expressões acerca da 

concepção da Didática e de conhecimento, dos conteúdos mais significativos vivenciados nas 

aulas de Didática e apreciações que os sujeitos da pesquisa faziam com relação à forma como 

era desenvolvida a prática pedagógica nas aulas de Didática. Abordamos, também, as relações 

entre os alunos(as) e professoras nas aulas de Didática. Essas entrevistas foram realizadas já 

no final da pesquisa de campo, sempre fora da sala de aula nos jardins da faculdade onde 

havia silêncio e podíamos ficar à vontade. Esses encontros se realizavam no final das aulas de 

Didática. Foram todos gravados com a autorização dos alunos(as) e tiveram a duração de 30 a 

40 minutos. Participaram da entrevista oito alunas do curso de Pedagogia e 6 alunos(as) do 

curso de Letras. 

A observação participante também ocupou um lugar importante na  pesquisa, pois é na 

sala de aula que se efetiva o ensino e a aprendizagem das concepções de Didática. Através 

desse procedimento tivemos a oportunidade de coletar informações sobre as atividades 

docentes/discentes e as interações que caracterizam o dia-a-dia da sala de aula. O trabalho de 

pesquisa de campo ocorreu no período de agosto a novembro de 2005, perfazendo uma carga 
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horária de 60 horas-aula, com 04 horas-aula semanais no curso de Letras, no horário da tarde,  

60 horas-aula no curso de Pedagogia, com 04 horas-aula semanais no turno noturno. 

Vimos em Ludke e André (1986, p. 26)  que “na medida em que o observador acompanha 

in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o 

significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações”. Compreendemos, 

assim, que o pesquisador(a) pode também falar de suas emoções, atitudes, ações e registrar o 

seu olhar de pesquisador(a). Quem vê um fenômeno o faz à sua maneira, a partir dos seus 

construtos e conceitos prévios. Assim foi necessário definir os principais focos de observação 

que derivaram dos propósitos da pesquisa. 

Durante o trabalho de pesquisa, participamos da dinâmica da aula, respondendo às 

solicitações dos alunos(as) e das professoras. Tais solicitações ocorriam mais freqüentemente 

a partir dos alunos(as), sobretudo daqueles(as) que se sentavam próximos(as) à pesquisadora, 

ou seja, nas últimas carteiras, observando mais de perto a forma como realizavam as 

atividades.  

Durante o percurso das aulas, gravamos em fitas K-7 algumas falas dos alunos(as) e 

professoras. Essas gravações não alteraram a rotina de trabalho ou mesmo a forma de 

relacionamento com as turmas.  

Os dados obtidos pela observação em sala de aula foram anotados em um diário de 

campo, coletando informações sobre as atividades discentes e interação que caracterizam o 

cotidiano da sala de aula. Ludke e André (1986, p. 32) afirmam que “a decisão sobre o tipo 

de material onde serão feitas as anotações vai depender muito do estilo pessoal de cada 

observador”. Assim, ficamos mais à vontade, usando o nosso diário de campo para arquivar 

as anotações e fazer, posteriormente, a análise e a interpretação dos dados. 

Com relação ao material técnico-pedagógico produzido, analisamos os documentos que 

descreviam desde a origem da faculdade até os nossos dias. Buscamos informações também 

nos jornais que circulam e circulavam pela cidade. Para a formação dos quadros resumos de 

informação do corpo discente e do corpo docente, da titulação do corpo docente, da infra-

estrutura dos recursos materiais e cursos oferecidos, buscamos informações nos documentos 

da secretaria da FAFICA e no Centro de Pesquisa e Documentação – CEPED. Das 

coordenações de cursos envolvidos no estudo, analisamos os projetos pedagógicos, objetivos, 
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metas e princípios norteadores dos cursos para o ano de 2005. Fizemos também essa análise 

junto à coordenação geral da FAFICA. 

Confirmando a abordagem qualitativa da pesquisa, pareceu-nos pertinente o recurso 

voltado à análise de conteúdo que consiste, segundo Bardin (1997, p. 38), explicar esse 

método, 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimento sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das 
mensagens... A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das 
mensagens. 

Essa autora mostra que uma análise consistente dos conteúdos das falas dos sujeitos da 

pesquisa procura ir além da descrição busca atingir uma compreensão mais profunda do 

conteúdo das mensagens, dos conceitos que elaboram, mediante a inferência e a interpretação 

do pesquisador(a). Compreendemos, assim, que a teorização, a interpretação e a compreensão 

das mensagens constituíram um movimento espiral, em que, a cada retomada do ciclo, 

essencial a essa metodologia,  procurou-se  trabalhar em um movimento constante de idas e 

voltas da teoria ao material de análise, do material de análise à teoria, para atingir mais 

profundamente a análise de conteúdos. 

No próximo capítulo, trataremos de apresentar a análise de dados. Buscamos voltar o 

olhar para a análise interpretativa dos dados coletados, a fim de atingir uma compreensão de 

seus significados em um nível que vai além da simples leitura. Essa metodologia fez parte de 

uma busca teórico-prática, com um significado especial no campo das investigações - A 

Concepção da Didática sob o olhar dos alunos(as) dos cursos de Letras e Pedagogia. 
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CAPÍTULO V – A CONCEPÇÃO DA DIDÁTICA SOB O OLHAR DOS ALUNOS(AS)   

                                  DOS   CURSOS DE PEDAGOGIA E LETRAS  
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Da  parte  do  aluno, uma maneira de instaurar o polêmico é exercer sua  
capacidade  de  discordância,  isto é, não  aceitar  aquilo  que o texto  o  
propõe e o garante em seu valor social:  é  a  capacidade do aluno se 
constituir ouvinte e se construir como autor na dinâmica da interlocução, 
recusando tanto a fixidez do dito como a fixação do seu lugar como 
ouvinte. 

                                                               Eni Pulcinelli Orlandi  
 

 

 

Com este capítulo pretendemos voltar nosso olhar para a análise interpretativa dos 

dados coletados durante o trabalho no campo. Essas informações foram oriundas das 

observações, dos questionários das entrevistas, dos diálogos com os sujeitos participantes da 

pesquisa. Os dados foram analisados de acordo com o referencial teórico - metodológico 

definido e as categorias referentes ao estudo. Para isso,  respaldamo-nos em Chizzotti (1995, 

p. 84) quando explica que os dados ocorrem “em um contexto fluente de relações: são 

‘fenômenos’ que não se restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma 

complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos”. 

Assim, no processo de análise dos dados foi necessário ultrapassarmos sua aparência 

imediata, que produz um saber ingênuo, no qual falta o rigor da metodologia que caracteriza a 

curiosidade epistemológica do pesquisador(a). Procuramos, então, interpretar, compreender as 

manifestações, as revelações dos sujeitos em seus relatos de experiências. Suas falas 

ocuparam o centro de referência das  análises e interpretações. Procuramos ouvir a fala das 

professoras, entendendo que educador(a) e educando(a) são sujeitos de um processo em que 

crescem juntos. 

No mesmo sentido da interpretação de Chizzotti, explica Bardin (1977, p. 29) que 

“desde que se começou a lidar com comunicações, que se pretende compreender para além 

dos seus significados imediatos, parecendo útil o recurso à análise de conteúdo”. Afirma, 

ainda, essa autora que os métodos de análise de conteúdo têm como objetivos “ultrapassar 

incertezas” e “enriquecer leituras” que não podem se dissociar de uma análise 

epistemológica. Tendo em vista o fato de que situamos a coleta de dados a partir das falas dos 

alunos(as), a investigação centrou-se no processo pedagógico ocorrido no cotidiano da sala de 

aula, envolvendo esses sujeitos com as categorias: Concepção de Didática, de Conhecimento 

e Prática Pedagógica no Ensino Superior. 
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Foi através do contato com os significados que emanam do olhar dos alunos(as) do 

curso de Letras e Pedagogia que procuramos trazer contribuições para o estudo da pesquisa. 

Atenta a essas questões, buscamos no referencial teórico, um suporte para nossas reflexões. 

Procuramos evitar uma linha teórica única ao  referendar os fundamentos da Educação, da 

Didática, da Sociologia, da Filosofia, da Metodologia Científica, explorando-as com base nas 

experiências dos alunos(as). Uma teia tênue se foi tecendo entre os(as) participantes 

envolvendo literalmente os sujeitos da pesquisa. 

João Cabral de M. Neto (1982, p. 85) em seu poema - Tecendo a Manhã - explica de 

forma substancial o que significa participação. 

Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros 
galos. De um que apanhe esse grito e o lance a outro; de um outro galo que 
apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que 
com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue se vá tecendo, entre todos os 
galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde 
entrem todos. 

Esses versos mostram que a manhã, à medida que vai avançando, vai-se tornando mais 

forte, graças ao canto de todos os galos, transformando-se de teia em tela, de tela em tenda e, 

posteriormente, em toldo, quando já não mais precisa da armação, representada pelo canto dos 

galos. Esse comportamento da natureza apresenta semelhança com as ações coletivas, 

concretizadas através da nossa participação como educadores(as). A cada amanhecer somos 

chamados(as) a dar um sentido novo à nossa prática pedagógica e a dos educandos(as) em  

formação. A educação corresponde a esse amplo esforço pessoal e coletivo de ajudar a 

construir o ser humano em sua totalidade no plano intelectual, emocional, espiritual, físico e 

social, tendo como mediação fundante o conhecimento. 

A pesquisa, como um todo, solicita a tessitura das análises, a interação dos participantes 

no processo de trabalho. O pesquisador(a) sozinho(a) não tece um texto, sem contar com o 

diálogo dos interlocutores da pesquisa. É o que confirma o poema de João Cabral. Os sujeitos 

participantes da pesquisa e o diálogo entre os teóricos e a pesquisadora é que fizeram puxar o 

fio condutor da análise dos dados. Através destes elementos, tentamos captar o que pode 

significar para o ensino da Didática e da prática pedagógica trazer os alunos(as) do VI período 

de Pedagogia e Letras para a centralidade da nossa discussão. 
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O tempo não é de dar remédios e receitas fáceis, mas de aguçar o pensar, de escutar os 

alunos(as), de ir à procura da densidade teórica para entender o significado do manifesto e o 

que permaneceu oculto nos conceitos que se elaboram nos questionários e nas entrevistas. 

Dessa forma, organizamos os depoimentos a partir de três referenciais – A concepção da 

Didática, sob o olhar do aluno(a), articulada ao conhecimento e à prática pedagógica. Essa 

categorização foi organizada para tornar possível a análise e interpretação dos dados, além de 

favorecer o encaminhamento à produção textual de forma mais compreensiva.  

5.1 Concepção da Didática: o olhar dos(as) alunos(as) 

Passaremos a descrever e analisar os dados resultantes do olhar dos alunos(as) refletindo 

inicialmente o conceito de Didática que esses(as) vêm construindo ao longo de sua trajetória 

escolar/acadêmica. Procuramos observar, especificamente, essa concepção nos sextos 

períodos dos cursos de Pedagogia e Letras, em que a disciplina foi foco de estudo. No 

processo de análise dos dados, os participantes foram codificados(as) pela letra “P” quando 

pertenciam ao curso de Pedagogia constituído só de alunas, e “L”, quando faziam parte do 

curso de Letras.  

O conceito de Didática que podemos observar nas falas seguintes ocorreu durante os 

primeiros contatos dos alunos(as) com a pesquisadora, no início do VI período, quando 

responderam a um questionário, anexado ao trabalho. Retomamos essa conceituação com os 

alunos(as) no final do período quando trabalhamos com a entrevista semi-estruturada para 

vermos se esses conceitos apresentavam pistas, formas embrionárias, que favorecessem a 

possibilidade de reconstrução de novos referenciais.   

Inicialmente  os alunos(as) compreendiam, assim, a concepção de Didática.  

 A Didática nos possibilita encontrar meios que venham melhorar a nossa            
prática “ P¹”. 

 São  meios que o professor usa na sala de aula para facilitar a aprendizagem                             
dos alunos “ P²”. 

                                         Método que o professor tem para passar os conteúdo  “P³” 

 É uma disciplina que trabalha os caminhos que o educador deve  seguir e          
aplicar suas metodologias  “L¹”. 

 A Didática é uma disciplina que estuda a metodologia, sua forma de 
transmitir os conteúdos “ L²”. 
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Apreendemos com os  depoimentos desses alunos(as), futuros(as) professores(as), que 

eles(as) concebem essa disciplina como possibilidade de encontrar “meios, caminhos métodos” 

que venham facilitar a prática do dia-a-dia, ou seja, a disciplina é vista na perspectiva 

instrumental. Essa abordagem enfatiza o uso de estratégias, com vistas a garantir 

procedimentos sistemáticos que têm a função de assegurar a eficiência e a eficácia da 

atividade pedagógica. A discussão de que a Didática se limita a uma disciplina que se 

preocupa com a metodologia e técnicas de ensino, visando à eficácia, está no bojo da 

racionalidade técnica. Assim, percebemos que a concepção de Didática não articula o 

conhecimento teórico com situações práticas.  

Reportando-nos a “P³”, observamos que essa aluna estava usando o termo método, 

como meio para se atingir algum fim, ou seja, o domínio dos conteúdos. Este fato nos leva a 

entendimentos diversos do que seja método. Nesse caso, compreendemos que o método é 

visto sob a ótica instrumental, como também expressa “L¹” ao caracterizar o método como 

“caminhos que o educador deve seguir e aplicar suas metodologias”. Nesse mesmo sentido, 

“L2” afirma que a Didática “estuda a metodologia, sua forma de transmitir conteúdos”. Essa 

metodologia consiste nos modos para se atingir resultados desejados, a partir dos objetivos 

que foram definidos. 

O depoimento a seguir refletiu uma preocupação em situar a concepção de Didática, 

expressa na postura, na atitude do educador(a) através da qual, deverá exercer sua prática 

docente.  

 Didática é a postura que o educador deverá exercer perante a prática 
educativa “ L³”.  

Ao explicitar esse conceito, percebemos que esse aluno(a) estava voltando seu olhar 

para a posição do educador frente ao saber didático. Sua concepção remete-nos à questão de 

como se dá, no cotidiano da sala de aula, o seu fazer pedagógico, isto é, o vínculo que se 

estabelece entre o aluno(a), o professor(a) e o conhecimento. No entanto, o que nos parece 

nuclear nessa concepção é a expressão “postura”, porque ela poderá indicar tanto uma atitude 

técnica, especificada no como fazer, alternativa que fragmenta o ato pedagógico, como poderá 

resgatar a importância da relação técnico-ética e político-cultural.  

 Outro aspecto importante a considerar é o que se refere à relação pedagógica entre 

professor(a) e aluno(a). Por exemplo: se no dia-a-dia da sala de aula, essa postura pode 

assegurar um bom relacionamento, um bom clima de trabalho, que facilite o desempenho dos 
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papéis em um clima de negociação normal, isto é, com conflitos, dentro dos quais haja 

influências mútuas ou essa relação pode ser entendida como troca amigável, que privilegia o 

paternalismo, o individualismo, a competição, a vaidade e impede que a prática pedagógica se 

realize de forma dialógica ou coletiva. 

 A inserção do diálogo em sala de aula, através da postura, da atitude do professor(a) é 

uma atividade instigadora, argumentativa, mobilizadora que leva à conscientização. Essa 

postura manifesta-se na concepção dialógica e dialética, caracterizada pela articulação 

intrínseca da ação, que exige reflexão e que leva à reconstrução da ação. Isso significa que o 

conteúdo que o professor(a) medeia, precisa ser trabalhado, analisado, refletido e reelaborado 

pelo aluno(a), para se constituir em conhecimento construído.  

 Ao ter oportunidade de expor suas idéias e experiências aos demais colegas, cada 

aluno(a), futuro professor(a), reflete previamente, sobre elas, procurando encontrar a melhor 

forma de argumentar e dialogar. Por outro lado, os outros(as) alunos(as) ao escutá-lo, também 

são levados a refletir para então apresentar suas conclusões. Afinal, o diálogo poderá ser 

dialético e a sala de aula é local para que a aprendizagem seja construída individualmente e 

com a contribuição do coletivo, no contato com o outro. 

Outra concepção pode ser vista no depoimento seguinte, quando a aluna explicitou o seu 

pensamento sobre a concepção de Didática. 

 “A Didática é compreendida como um conjunto de regras visando, 

assegurar aos futuros professores, as orientações necessárias, ao trabalho 

docente” P4. 

Percebemos que essa aluna compreendeu o conceito de Didática como um conjunto de 

normas, fórmulas e leis pré-estabelecidas, bastando ao professor(a) subordinar-se a elas, uma 

vez que já está definido o que se quer fazer e como fazer. Essas prescrições segundo a aluna 

têm em vista “assegurar aos futuros professores” os procedimentos “necessários ao trabalho 

docente”. Essa visão reducionista do conceito de Didática reforça a prática como ato de 

prescrever, ordenar e preceituar formas de agir (regras) para a obtenção de resultados 

previstos e dirigidos. Nesse contexto, o ensino se torna prescritivo.  

Essa abordagem atribui ao professor(a) o papel de ensinador(a) e ao aluno(a) o papel de 

aprendiz, receptor(a). O professor(a) coloca-se como modelo diante dos alunos(as), uma 
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pessoa que, por ser mais madura e mais preparada, expõe os conteúdos. Há apenas o interesse 

em ampliar o que foi já transmitido. O papel do aluno(a) é o de ouvir e memorizar o que é 

transmitido, independente de suas experiências. Essa prática pedagógica, assumida pelo 

professor(a) nessa abordagem, com essa conotação normativa, possivelmente traz orientações 

controladoras necessárias aos modelos autoritários de ensino, que se podem expressar pelas 

sanções, pela desigualdade ou pela ocultação do exercício do poder.  

Referindo-nos ao exercício de poder, fica evidente no relacionamento, quem dá as 

ordens e quem as obedece. Os professores(as) detêm o centro da decisão, independente do 

grau de maturidade do aluno(a) do Ensino Superior. Esses professores(as) temem o 

questionamento, a problematização e o conflito. Em geral, não há preocupação em criar  nem  

produzir uma nova realidade. Encarar o ensino como um conjunto de regras, fórmulas e 

nomenclaturas estabelecidas pelo professor(a) e que devem ser seguidas pelo(a) aluno(a) é 

uma postura que hoje, ainda, merece um questionamento crítico. Entendemos que a iniciativa, 

a inclusão, a participação do aluno(a) não podem ser dispensadas, no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Candau (1997, p. 75) reforça o nosso pensamento, quando se pergunta ao revisitar seu 

texto de 1982, se não estaria superada essa discussão sobre a concepção da Didática 

Instrumental? A autora constata que, ainda em 1996, havia um predomínio forte da Didática 

tecnicista. 

no início de um curso de Didática ministrado a alunos e alunas de 
Licenciatura da PUC – Rio (...) foi-lhes perguntado o que esperavam dessa 
disciplina e as respostas mais freqüentes expressavam o seguinte: Didática 
para mim é a maneira que você vai expor o seu conhecimento da melhor 
forma possível. É como se aprende a dar aula (...). 

 

Essa autora afirma que o imaginário que perpassava a compreensão dos alunos(as) sobre 

essa disciplina era e é de um enfoque reducionista ainda marcado pelo caráter “normativo 

disciplinador”. Explica: “estamos ainda muito longe de concretizar a postura do seminário à 

Didática em questão”. Percebemos que continua presente em muitos espaços escolares a 

perspectiva de uma compreensão didática que ainda vê, a prática pedagógica como reguladora 

e exige o disciplinamento.  
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Outra aluna, diferentemente dos(as) demais colegas, conceituou a Didática procurando 

“repensar as dimensões técnica e humana”. Afirmou que essa disciplina mostra-nos 

caminhos que levam a vivenciar uma relação melhor entre professor(a) e aluno(a), conforme 

transcrição da sua fala abaixo: 

A Didática serve para repensar as dimensões técnica e humana. Nos 
mostra caminhos que nos leva a ter uma relação melhor entre professor e 
aluno “ P5” 

É interessante destacar que a essência dessa fala contempla a abordagem humanista, 

sem desprezar a articulação entre a técnica e o humano. Não é somente a capacitação técnica 

do(a) professor(a) que se expressa nesse depoimento, mas a relação interpessoal. A relação 

afetiva está presente no processo de ensino e aprendizagem. Ela perpassa e penetra toda a 

complexidade da ação de ensinar e aprender no entanto, não pode desvincular-se da prática 

social. A aluna privilegiou em seu conceito as dimensões técnica e humana dissociadas das 

questões político-sociais, por isso, nos parece necessário pensar essa disciplina no contexto de 

um quadro teórico-prático global que focalize as dimensões técnica, humana e político-social, 

processo de formação de professores(as).  

Entendemos que ainda existe uma concepção histórica de Didática, de prática de ensino 

e aprendizagem cristalizadas. Elas são caracterizadas pela dissociação que a modernidade 

instalou entre prática e teoria no processo de formação desses alunos(as) que não permite em 

dois períodos, com uma carga horária de duas horas-aula que  esses futuros(as) profissionais 

da educação se apropriem de novas concepções, numa perspectiva crítica, conforme análise 

de seus depoimentos.  

No entanto, no decorrer da disciplina, durante o desenvolvimento da investigação, 

tivemos oportunidade de conviver no ambiente de sala de aula, já no VI período, e 

observamos que os alunos(as) foram modificando seus conceitos, anunciando, vislumbrando 

pistas para a construção de novos referenciais sobre o conceito de Didática, durante as aulas.  

Assim, foram convidados no final do período, a explicitarem  suas concepções de 

Didática. Seus depoimentos já avançavam apresentavam contornos que tinham como 

pressupostos, práticas docentes em que se elaboravam ou se reelaboravam, de alguma forma, 

a relação ação-reflexão-ação da prática docente, tomando-a como prática social, conforme as 

falas que se seguiam. 
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Esse conceito foi sistematizado no decorrer do ano e eu posso dizer hoje que 
Didática para mim vai além da pura e simples prática do professor. Vai 
desde a relação do professor com o aluno, desde a prática do professor em 
sala de aula, desde os métodos que ele usa em sala, mas compreende também 
todo o movimento realizado em sala de aula. É uma questão de ordem técnica 
política social e humana. Todos esses aspecto* influenciam no meu trabalho 
no dia-a-dia da sala de aula “ P¹”. 

 A Didática serve de base para o sucesso da aula. Na relação ensino-
aprendizagem são importantíssimos os aspectos que a fazem 
multidimensional: o técnico, o político e o humano “ P²”.  

 É um conjunto de conhecimentos técnicos sobre o como fazer  pedagógico, 
na multidimensionalidade do processo ensino – aprendizagem “ L¹”. 

 A Didática estuda a metodologia, o como ensinar. Estuda o fazer  
pedagógico no aspecto multidimensional do ensino-aprendizagem. Estuda a 
prática pedagógica e a criticidade acerca dela “ L²” 

 

Como base nessas concepções,  observamos que elas são especialmente mobilizadoras 

da reflexão da Didática hoje. Percebemos nesses depoimentos que os alunos(as) já 

prenunciavam uma concepção mais avançada, com contornos sinalizadores de uma 

compreensão numa perspectiva reflexiva e crítica. 

Esses alunos(as) já desempenham a docência e anunciam a compreensão, reconstrução 

do objeto de estudo da Didática partindo de sua prática. Pelo estágio dessa prática em que se 

encontram, estão em busca, à procura de uma aproximação com a práxis docente criadora, que 

acena para um novo modo de ensinar e aprender. Captamos nas falas desses(as) alunos(as), 

uma tendência em referendar seus conceitos na perspectiva da Didática Fundamental. 

Essa perspectiva da Didática Fundamental implica na compreensão da 

multidimensionalidade do processo de ensino e aprendizagem, no entanto, na fala dos 

alunos(as) destacam as dimensões técnica, humana e política como aspectos não 

interdependentes na dinâmica do processo do ensino e da aprendizagem. Essa concepção 

desses alunos(as), segundo Candau, simplifica, dissocia a relação, a articulação entre as 

diferentes dimensões que permeiam toda prática pedagógica.  

___________  

* Grifo nosso. 
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Podemos exemplificar quando “P¹” “P²” e “L³” afirmam que são necessários os aspectos 

que a fazem multidimensional: o técnico, o político e o humano. Esses alunos(as) estão com 

uma compreensão de Didática vista em parte, numa perspectiva multidimensional.  Ainda não 

conseguiram perceber que essa multidimensionalidade é articulada, perpassa todas as 

dimensões, portanto não são estanques. Não são aspectos separados. As dimensões são 

elementos incorporadores, que se fundem e se interpenetram,  fazem parte da compreensão do 

que seja o processo de ensinar e aprender. 

O processo de ensino e aprendizagem não pode prescindir de nenhum dos enfoques 

apresentados, isto é, precisam levar em consideração, ao mesmo tempo, a dimensão humana e 

a dimensão técnica de modo integrado. Nesse sentido, compete ao professor(a) compreender e 

levar os alunos(as) a refletirem  que a prática pedagógica se fundamenta nas dimensões 

humana e técnica. Porém, essas dimensões ocorrem num meio pluricultural, trabalha com 

pessoas pertencentes a classes sociais diferenciadas, ou seja, há uma dimensão político-social 

e cultural que se articula às demais interagindo no processo de ensino e aprendizagem. 

Fundamentamo-nos nas palavras de Candau (1989, p. 14) quando argumenta: 

Se todo o processo de ensino-aprendizagem, é ‘situado’, a dimensão 
político-social lhe é inerente. Ele acontece sempre numa cultura específica, 
trata com pessoas concretas que têm uma posição de classe definida na 
organização social. Os condicionamentos que advêm desse fato incidem 
sobre o processo de ensino-aprendizagem. A dimensão político-social, não 
é um aspecto do processo de ensino - aprendizagem. Ela impregna toda a 
prática pedagógica, que querendo ou não possui em si uma dimensão 
político-social. 

 

De acordo com o pensamento de Candau, a prática pedagógica, isto é, a construção do 

conhecimento, do saber elaborado no currículo da escola, não pode mais ser compreendida 

como uma ação que ocorre no cotidiano apenas da escola, como se não sofresse a 

interferência dos fatores determinantes do contexto econômico-sociopolítico-cultural sobre a 

prática pedagógica. Portanto, essas dimensões se interpenetram e se completam no sentido do 

processo pedagógico. Mesmo levando em conta esforços valiosos para evitar a dicotomia, 

esse tipo de discussão ainda se mantém e provoca reflexões.  

Outros depoimentos referentes ao conceito de Didática se seguiram. Outra aluna assim 

se expressou: 
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Didática é a forma de o professor vivenciar a prática pedagógica, 
respeitando a ética. É aquilo que a gente tem visto hoje nas teorias, nas 
tendências, no processo de avaliação. Acho que o professor que rever a sua 
metodologia que aplica os conceitos de forma que a gente desenvolva o 
conhecimento teórico, acredito que ele desenvolve a prática pedagógica, 
trabalha com Didática “P³”. 

  

Apreendemos que na fala dessa aluna estava configurado um conceito de Didática numa 

perspectiva que considera o professor(a) em sua capacidade de confrontar suas ações 

cotidianas com as produções teóricas. Significa dizer que o professor(a) revê suas práticas e as 

teorias que os orientam. Percebemos que as transformações das práticas pedagógicas só 

acontecem na dimensão em que o professor(a) amplia sua compreensão sobre a concepção de 

Didática, de prática docente, e prática pedagógica, a qual envolve a  escola como um todo,  de 

forma contextualizada. 

Nesse sentido, a percepção que se delineava de tal transformação tem o propósito de 

emancipação humana quando, nessa fala, observamos a presença de um componente de realce 

na prática pedagógica, que é a dimensão ética.  Vimos  raramente nos depoimentos dos 

alunos(as), a explicitação dessa dimensão atitudinal. Nesse conceito, a ética transversaliza, 

perpassa as teorias, as tendências e o processo de avaliação. A aluna continua caracterizando a 

postura ética do professor(a) na possibilidade de rever as metodologias e discutir conceitos 

permitindo a construção autônoma do conhecimento da aluna, futura professora. 

Na análise da concepção de Didática a seguir foi possível apreender a importância da 

reflexão-ação-reflexão na prática docente dessa aluna. 

Didática é a nossa prática pedagógica e a tendência é melhorar cada vez 
mais, conforme você vai adquirindo conhecimento, conforme você vai lendo, 
você vai refletindo. Então você vai mudando, crescendo e melhorando sua 
prática pedagógica na sala de aula “ P4” 

 

Em um primeiro momento, poderíamos dizer que para essa aluna, o papel da Didática 

na prática pedagógica seria o de dar condições, elementos teóricos e práticos para melhorar 

sua ação reflexiva crítica no cotidiano da sala de aula. Nesses termos, o conceito formulado 

pareceu-nos percorrer o caminho que parte da teoria para a prática. A esse respeito, 

lembramos que  Veiga (1989, p.21)   pressupõe  a  prática  pedagógica  reflexiva  quando   há  
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“o vínculo da unidade indissociável entre teoria e prática, entre finalidade e ação, entre o 

saber e o fazer, entre concepção e execução, ou seja, entre o que o professor pensa e o que 

ele faz”. Presumimos assim, uma inter-relação contínua entre a teoria e a prática pedagógica.  

Algumas outras falas de alunos(as) juntaram-se a esse processo de análise em relação à 

mesma temática – Concepção de Didática. Nesse recorte foi possível identificar referências 

aos saberes experienciais dos alunos(as) e dos(as) professores(as). 

  Deixa ver como é que explico: é saber como lidar com o aluno com o 
conhecimento que ele traz de casa e o conhecimento que ele vai adquirir na 
escola, junto com o professor e o professor com ele. É também a relação que 
a gente vai ter com ele e com os conteúdos. Estuda a questão da escola, da 
sociedade, o quanto vai interferir no processo educativo. A Didática é como 
uma orientação para a gente enxergar a prática educativa com uma nova 
visão de mundo, já que a gente está se formando como futuros professores 
“L³”. 

 

A fala do aluno revelou o seu nível de entendimento com relação à sua concepção de 

Didática. Pareceu-nos  tomar uma dimensão, uma conotação diferente das outras. Mostrou 

que a prática docente se desenvolve a partir de uma complexidade dinâmica do fazer 

pedagógico. Neste processo se constroem e se reconstroem conhecimentos para além do 

conteúdo a ser ensinado e aprendido na escola. A presente fala partiu dos conhecimentos da 

realidade de vida do aluno(a) do Ensino Superior. Na fala de “L³” observamos que a função 

da Didática é saber trabalhar com o aluno(a), com o conhecimento experiencial, acumulado 

em sua vida e o conhecimento teórico sistematizado, que ele vai produzir na escola “junto 

com o professor e o professor com ele”   “L³”. 

Esse(a) aluno(a) ao anunciar, em seu depoimento, que o processo de ensino e 

aprendizagem vai se enriquecendo, progressivamente, a partir dos conhecimentos prévios, vai 

ao encontro do pensamento de Tardif (2003) quando  afirma que esses saberes podem ser 

concebidos como saberes experienciais. Afirma:  

Antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem nas salas de aula e 
nas escolas – e, portanto, em seu futuro local de trabalho - durante 
aproximadamente 16 anos. Ora, tal imersão é necessariamente formadora, 
pois leva os futuros professores a adquirirem crenças, representações e 
certezas sobre a prática do ofício de professor, bem como sobre o que é ser 
aluno. 
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Nessa perspectiva, compreendemos Tardif quando explica que os saberes experienciais 

fundam-se no próprio local de trabalho e no conhecimento social do seu meio. Identifica esses 

saberes como construídos  no exercício da   prática cotidiana nas   próprias instituições de 

formação de professores(as).  

Inserindo-se nesse debate, Zabalza (2004, p. 196) afirma que “não se abre, nesse 

sentido, uma etapa nova e separada das anteriores: os alunos continuam sua formação em 

um novo contexto, com um novo marco de exigências e expectativas”. Nesse sentido, 

percebemos ser necessário que os professores(as) conheçam as necessidades de seus 

alunos(as) futuros professores(as), interesses, representações, valores, experiências, 

expectativas, problemas que se colocam como obrigações familiares e trabalho. Nessa 

direção, é fundamental a tarefa pedagógica de transformar esses alunos(as) em companheiros, 

parceiros do processo educativo. A partir dessa ponte,  articulam-se e ganham importância 

todos os saberes do professor(a) que, segundo Tardif(2003) são plurais, compósitos e 

heterogêneos. 

O depoimento do conceito de Didática do aluno, a seguir, mencionou a importância de 

estudar os teóricos da educação, para compreender, entre outros aspectos, como se dá o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Didática eu acredito que seja uma forma de dar uma nova visão a prática 
através das teorias. Através dos teóricos a gente tem uma nova visão sobre 
a prática. Mas, didática não é somente estudar teóricos e sim estudar 
principalmente a prática para ver como se dá a concepção de ensino-
aprendizagem e como se dá também a concepção sobre a realidade social. 
Porque aprendizagem em sala de aula reflete sobre o social. A maioria dos 
alunos que passa por sala de aula tem capacidade de mudar pontos de 
vista, para as pessoas terem uma nova visão do que é a realidade social. 
Na aula de Didática a gente aprende a ter uma nova visão observando a 
prática com base nos estudos dos teóricos L4. 

 

Nesse depoimento, o aluno verbalizou a sua concepção de Didática que de alguma 

forma se aproxima dos saberes docentes quando afirmou que essa disciplina “é uma forma de 

dar uma nova visão a prática através das teorias” (L4). Esse saber teórico entra em 

confronto e processo de diálogo com os saberes produzidos pela experiência.  Nessa reflexão-

ação-reflexão se constrói e reconstrói o conhecimento sistematizado. O aluno afirmou ainda, 

que a Didática tem por finalidade “estudar principalmente a prática para ver como se dá” a 

dinâmica do ensino e da aprendizagem. 
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Esse processo nos pareceu  constituir  uma das relações didáticas mais importantes da 

atividade pedagógica desenvolvida em sala de aula. No âmago dessa relação, acontece o 

processo de apropriação do conhecimento e construção de novos saberes, finalidade fundante 

dos cursos de formação de professores. Assim, o trabalho pedagógico pode assumir formas 

diversas, de acordo com os diferentes modos de entender a função da escola de nível superior, 

o papel do indivíduo na sociedade e o próprio processo de ensino e aprendizagem. “L4” 

valoriza a teoria para iluminar a prática pedagógica.  

Uma outra aluna de Pedagogia verbalizou o conceito de Didática articulando a ação de 

ensinar a uma intencionalidade, a de aprender.  

O meu conceito hoje de Didática é que como educadora eu tenho um papel 
fundamental para ajudar o meu aluno no processo de ensino-aprendizagem. 
Então eu não posso ficar de braços cruzados dizendo que não tenho método, 
metodologia que possa facilitar essa aprendizagem “ P5”. 

 

As idéias referidas pela aluna perpassam pela concepção de que o objeto de estudo da   

Didática  é o processo de ensino e aprendizagem. Apreendemos que “P5” considerou 

importante refletir sobre essa dinâmica e complexa tarefa que deve fazer parte do cotidiano de 

todos os  professores(as), envolvidos(as) com o processo de ensino e a sua intencionalidade, 

que é a aprendizagem. O depoimento apresentou ainda uma preocupação essencial com a 

metodologia, com as estratégias, por meio das quais os alunos(as) poderão chegar à 

aprendizagem. 

Anastasiou aborda a questão da aprendizagem (2003, p. 25) fazendo o seguinte aporte: 

Quando o estudante se confronta com um tópico de estudo, o professor pode 
esperar que ele apresente a respeito do assunto, apenas uma visão inicial, 
caótica, não elaborada ou sincrética, e que se encontra em níveis 
diferenciados entre os alunos. Com a vivência de sistemáticos processos de 
análise a respeito do objeto de estudo, passa a reconstruir essa visão inicial, 
que é superada por uma visão, ou seja, uma síntese. 

 

A autora afirma que essa síntese é sempre provisória já que o pensamento está em 

persistente movimento que resulta em incessante alteração. Esse caminho metódico da 
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síncrese, da análise e da síntese7 é alcançado pelo conjunto de diferentes atividades que o 

professor(a) vivencia, objetivando a aprendizagem que será sempre progressiva.  

No depoimento a seguir, observamos que o aluno(a) do curso de Letras apresentou o 

conceito de Didática tendo como eixo principal a abordagem humanista. Vejamos sua fala: 

A didática cuida da formação do cidadão de uma forma humanista. A gente 
dá oportunidade desse ser que está conosco em processo de formação e 
trabalha o afeto, o trabalho em grupo, o relacionamento. Aproveita toda e 
qualquer experiência dele em sala de aula, trazida por ele. O processo de 
ensino começa daí. É trabalhar a prática pedagógica de forma humanista 
L5.  

De acordo com essa aluna, a Didática tem como centro configurador à relação 

interpessoal no processo de ensino. Posicionou-se quanto ao objeto de estudo da Didática 

como sendo o ensino. Sua preocupação está no processo de formação da cidadania, no que diz 

respeito à construção de atitudes como afeto, calor humano, relação interpessoal e intergrupal.  

O depoimento nos mostrou que o procedimento didático mais viável é o da participação 

do trabalho em grupo. A aluna anunciou que a Didática deve aproveitar as experiências do 

aluno para trabalhar o processo de ensino, destacando na prática pedagógica a dimensão 

humanista. Percebemos que a chamada abordagem humanista do processo de ensino e 

aprendizagem precisa ser repensada.  

Entendemos que essa abordagem é limitada, é unilateral, não articula às dimensões 

técnico e político-social como afirma Candau(1989). Preocupa-se especialmente com a 

dimensão afetiva no processo de ensino e aprendizagem. Essa abordagem leva a uma posição 

individualista e subjetiva. Não vivencia uma postura dialética, dialógica do processo de 

ensino e aprendizagem. Não faz uma reflexão profunda sistemática das condições 

socioeconômica e política de forma global.  

Candau (1983, p. 13) assim se manifesta em relação a essa abordagem:  

Se a abordagem humanista é unilateral e reducionista fazendo da dimensão 
humana o único centro configurador do processo de ensino-aprendizagem, no 
entanto ela explicita a importância dessa dimensão. Certamente o 
componente afetivo está presente no processo de ensino aprendizagem. Ele 
perpassa e impregna toda sua dimensão e não pode ser ignorado. 

                                                
7 A respeito da Metodologia Dialética de Construção do Conhecimento em Sala de Aula, sugerimos consultar a 

obra de Vasconcellos, Celso dos Santos. Construção do Conhecimento em Sala de Aula. São Paulo: Libertad, 
2004. 
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Observamos que o processo de ensino e aprendizagem segundo a autora, não pode abrir 

mão de nenhum dos enfoques apresentados, isto é, precisa levar em conta, ao mesmo tempo, 

as dimensões política, técnica e humana da prática pedagógica de modo integrado, porque elas 

se exigem mutuamente. Os alunos(as) não estão parcelados em compartimentos estanques. 

Daí, supomos, a necessidade de ser vivenciado um processo de ensino e aprendizagem que 

leve em conta os princípios da Didática Fundamental.  

A aluna seguinte assim se pronunciou sobre a concepção da Didática. 

Eu como não fazia parte da educação eu tinha uma visão diferente de ver a 
Didática. Hoje depois dessas aulas, vejo que Didática tem haver com um 
trabalho dinâmico. Ela mostra que o professor deve ser dinâmico, deve 
estar sempre se atualizando, sempre se desenvolvendo, sempre estudando, 
sempre buscando cada vez mais. Então Didática consiste na evolução, no 
crescimento a cada dia do professor. Assim o professor evolui, cria busca, 
estuda, motiva e principalmente, ativa a cada dia sua prática pedagógica 
P6. 

 
 

De início, percebemos que a aluna apresentou a Didática com uma função a de 

dinamizar, ativar, motivar a prática pedagógica. Nesse contexto, pareceu-nos que a prática 

pedagógica, para essa aluna, tem seu espaço, apenas, na sala de aula. Ainda não compreendeu 

que a prática pedagógica compreende a dinâmica e interdependência  do trabalho que 

acontece em todo o contexto da escola. Considera necessária a atualização do professor(a). O 

conhecimento do docente deve permanecer em estado de contínua construção e de contínuo 

aperfeiçoamento. Essa aluna parte da reflexão teórica para a prática. 

Cunha (2006, p. 493) referindo-se a essa questão sobre ação-reflexão-ação faz a 

seguinte colocação: os indicadores de inovação envolvem a “reorganização da relação 

teoria/prática, rompendo com a clássica proposição de que a teoria precede a prática, 

dicotomizando a visão de totalidade”. Percebemos que essa autora procura articular a prática 

à teoria. Afirma que a maioria das pesquisas realizada tem origem em situações-problema, ou 

seja, partem de situações de conflitos vivenciados na prática pedagógica. Essa aluna anunciou 

a necessidade da redefinição do papel do professor(a) de Didática. 

Outra aluna assim se expressou sobre a concepção de Didática. 

Didática são os três saberes: ser, saber ser e saber fazer. Como professores, 
precisamos nos perguntar sempre sobre nosso trabalho. P5. 
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O conceito de Didática apresentado pela aluna (P5) remeteu-nos a três referências 

propulsoras de questionamentos necessários ao desenvolvimento teórico-metodológico do 

saber-fazer. Nesse depoimento, pareceu-nos que a aluna apresentou uma visão de totalidade 

da prática docente. Ao comentarmos cada parte, a intenção foi tornar viável a análise e 

interpretação dos dados coletados. 

De início, a aluna afirmou que o professor(a) estabelece uma relação com o “ser” que 

pressupomos definir-se por atitudes, valores como solidariedade, respeito ao outro, 

responsabilidade, idéias éticas e postura crítica do professor(a), frente ao conhecimento à 

formação humana do indivíduo, sem desvincular-se das outras duas dimensões, o saber fazer, 

relacionado à prática pedagógica e o saber ser. Nesse sentido, compreendemos que os 

educadores(as) têm um papel especial no processo de humanização8. O homem é, 

essencialmente, um vir a ser, projeto aberto consciente do seu inacabamento. 

Nesse sentido, Freire (1997, p. 36) faz a seguinte observação, ao referir-se aos seres 

histórico–sociais que somos: Nos tornamos capazes de comparar de valorar, de intervir, de 

escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nós nos fazemos seres éticos. Se somos porque estamos 

sendo. Estar sendo é a condição entre nós, para ser. Freire ressalta nesse fragmento de texto, a 

capacidade que o homem tem de valorar, de intervir que implica em uma atitude de não 

indiferença, que conduz obrigatoriamente a uma tomada de posição. Remete também à  

incompletude do ser quando diz que estamos sendo. Somos um processo, um vir a ser em 

constante mudança. É essa compreensão que fortalece a dimensão ética do processo de 

formação do educador(a) e do educando(a).  

O segundo referencial expresso pela aluna foi a relação que o professor(a) firma com o 

“saber”. O futuro professor(a) necessita “saber” o que ensinar, levando em consideração o 

contexto socioeconômico-político em que vivem  professor(a) e o aluno(a). A relação 

professor(a)-aluno(a)-conteúdo é uma relação de reciprocidade e não pode ser compreendida 

de forma dissociada. Ensinar, aprender/construir conhecimento é um processo que só acontece 

                                                
8 O processo de humanização abordado acima nos lembra do sobreaviso de Adorno (1903-1969) a respeito dos 

projetos da humanidade. “Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância 
frente a esta meta: que Auschwitz não se repita mais. Ela foi a barbárie contra qual se dirige toda a educação 
(...) A barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geram 
esta regressão. É isto, que apavora” (1995, p. 119). Para Adorno, a educação deve ao mesmo tempo, evitar a 
barbárie e buscar a emancipação humana. Ele questiona a educação autoritária, mas nos parece que não 
elaborou um projeto de transformação social globalizante. Atribui à educação um papel transformador que 
parece ser difícil se realizar isoladamente. Critica a brutalidade da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de 
judeus foram barbaramente exterminados pelos nazistas, nos campos de concentração, como no caso de 
Auschwitz.  
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na interação e na relação com o outro. Ela se traduz em pesquisas, apresentações de trabalhos, 

debates e jamais em pura audição de aulas expositivas. Na interação se fortalece a autonomia 

e a aprendizagem de procedimentos e atitudes éticas.  

O terceiro elemento ao qual a aluna se referiu foi o “saber fazer”. O professor(a) precisa 

saber o que ensinar e como ensinar. Essa vivência imprime uma direção própria ao seu 

trabalho, que o faz/o torna responsável direto junto com seus alunos(as) pelo processo de 

ensino e aprendizagem que ocorre no contexto da sala de aula.  

Outro ponto levantado pela aluna diz respeito à reflexão que o professor(a) precisa fazer 

sobre sua própria prática pedagógica. Como professores(as) precisamos nos questionar 

sempre. Nessa perspectiva, a avaliação fundamenta o processo didático da ação pedagógica. 

Ao refletir sobre sua própria prática, o professor(a) procura abrir caminhos para superar as 

contradições que ocorrem dentro da sala de aula. Esses questionamentos: “para que fazer”, 

“o que fazer”, “como tem sido feito,” “como fazer melhor”, e “em favor de quem fazer”, 

compõem os fundamentos do trabalho didático (Veiga, 1989). 

A fala seguinte manifestou o conceito de Didática de modo bastante significativo.  

Didática é compreender a prática docente a partir de seus fundamentos 
determinantes: o sujeito da aprendizagem e o contexto” P6.  

Nessa definição de P6, a Didática é apreendida, considerando como elementos 

estruturantes da prática docente,  o sujeito da aprendizagem e o contexto social. Pareceu-nos 

que essa aluna procurou articular esses diferentes elementos, considerando cada um e suas 

inter-relações. Mesmo compreendendo que são vários  determinantes que atuam na prática 

docente, a aluna trouxe componentes importantes para a reflexão da Didática.  

Entendemos que o olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem, objeto de estudo 

dessa disciplina, não impede a constatação de diferentes posicionamentos quanto a esse 

estudo que, para alguns pesquisadores(as), seria o processo de ensino e aprendizagem. Para 

outros, a aula, em sua essência, tal como acontece no cotidiano escolar, Há ainda aqueles(as) 

que defendem a prática pedagógica ou a ação docente como objeto de pesquisa a ser estudado 

pela Didática. Oliveira (1989, p. 179) vê essa questão como reflexo de diferentes focos da 

Didática que não são discrepantes, no entanto “julga que o ensino (...) tem o seu significado 

ligado a uma linha mais crítica da educação, qual seja o processo de ensino articulado com o 

contexto social mais amplo”. 
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5.2 Concepção de Conhecimento: o olhar dos alunos(as) 

A segunda categoria que procuramos analisar a partir dos relatos dos alunos(as) referiu-

se às relações que eles(as) estabeleceram da Didática com o conhecimento. A ação é elemento 

fundante para que haja esse conhecimento, que se transforma em poderoso apoio de 

ação/reflexão/ação. O imbricamento que forma essa totalidade só pode ser separado para fins 

de uma melhor percepção dos atos de atuar compreendendo e de compreender atuando. Foi 

nessa trama que pudemos compreender as relações entre Didática, prática pedagógica e 

conhecimento. Através do diálogo entre essas categorias, a discussão pedagógica tomou 

corpo. Assim, alunos(as), professores(as) e saberes constituídos estavam envolvidos numa 

relação didático-pedagógica, construída pela mediação do conhecimento. 

Ratificamos o dizer de Vieira Pinto (1969 p.16) quando afirma: 

Este “nós” colocado na origem de toda reflexão gnosiológica, é que assinala a 
entrada no caminho da dialética. Com efeito, ao reconhecer na origem da teoria 
do conhecimento um “nós”, um “cogitamus” e não um “cogito”, partimos de 
uma situação objetiva, de um dado concreto, de um fato social que diretamente 
fixa a qualidade a posição de cada individuo singular num processo histórico. 
(...) o ponto de partida de que me valho é a comunicação recíproca dos 
conhecentes vivendo em comunidade, e portanto engloba tanto a experiência 
objetiva de “eu conhecer os outros” como a experiência que não posso deixar de 
ter, do “eu sou conhecido pelos outros”. O cogito autêntico (...) nos é dado pelo 
cogitamus, porque esta expressão inclui tanto o aspecto cogito, eu penso, como 
o aspecto cogitor, “eu sou pensado”. 

 

Nessa perspectiva, percebemos, a partir da fala de Vieira Pinto, mesmo sendo partícipe  

de outro contexto, já afirmava  que conhecimento é construção, é incentivo à dúvida, estímulo 

à pergunta, à dialogicidade, à valorização do trabalho a partir do “nós”, percebido através das 

práticas pedagógicas das professoras de Didática, valendo-se da “comunicação recíproca dos 

conhecentes”, os quais nos ajudaram a refletir sobre a concepção que esses alunos(as) 

apresentavam sobre o conhecimento. Desse modo, compreendemos que o processo de 

construção do conhecimento, tanto do aluno(a) como do professor(a), tem um caráter ativo 

mobilizador, potencializador, construído a partir da relação social do nós, do “cogitamus” 

defendido por esse autor.  

A coleta de dados junto aos alunos(as) de Pedagogia e Letras, participantes do processo 

de construção do conhecimento com suas professoras de Didática no início do VI período, foi 



                                                                                                                                                  

 

100 

bastante importante para compreendermos no final do período, como já nos reportamos, se era 

possível observar o crescimento desses alunos(as) quando expressavam seu pensamento em 

relação ao conhecimento. Pudemos então, observar o olhar do aluno(a) procurando 

compreender as concepções sobre o conhecimento e como ele tem influenciado sua prática 

pedagógica no campo de atuação. Passamos a descrever os depoimentos dos alunos(as). 

As aulas de Didática partem do conhecimento concreto, da vivência dos  
alunos, assim facilitando o nosso conhecimento “ P¹” 

As aulas buscam sempre partir da realidade encontrada; e a troca de 
experiências ajuda a nos orientar, a adquirir conhecimento “ P²” 

O foco da fala, como percebemos, foi a aula. As alunas enfatizaram  a organização das 

aulas, ou seja, afirmaram que a aula parte do concreto, da vivência, parte da realidade de cada 

um(a). Ajuda, facilita a aquisição do conhecimento. A aula compreendemos, que  se  

constituiu a essência de suas falas. O conhecimento foi facilitado pelo tipo de atividade 

construída. Essas alunas falaram das situações em que o conhecimento se construía, 

afirmando que o ponto de partida do trabalho na aula de Didática, enquanto espaço de 

formação, era a vivência experiencial.  Isto significa que a leitura das experiências dessas 

alunas precedia àquela que a professora faria do novo conhecimento.  

No trabalho didático da professora de Pedagogia, pelos relatos das alunas “P¹” e “P²” 

percebemos que ela procurava conhecer a realidade dessas alunas, para ver suas redes de 

relações, necessidades, a prática social em que o trabalho pedagógico se achava inserido, para 

estabelecer a mobilização9, visando facilitar o processo de produção do conhecimento.  

Para fundamentar essa questão de construção do processo de conhecimento, valemo-nos 

de Vasconcellos (2004, p. 95) que explica: 

O processo de elaboração do conhecimento no educando pode ser 
comparado a uma espiral ascendente, onde há um movimento de ida e volta, 
de aproximações sucessivas, que se dá num nível cada vez mais profundo e 
abrangente (complexidade e totalidade cada vez maior). Em cada 
aproximação vamos captando novas relações. 

 

Essa “espiral ascendente” abordada em Vasconcelos, pode ser observada nas 

discussões de Pinto, quando esse fala que o processo de conhecimento se dá de uma forma 

                                                
9 CF.Mobilização: esse termo é defendido por Charlot, Bernard em “Relações com o Saber, Formação dos  
professores e Globalização”. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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“sempre crescente de idéias que se vão ajuntando umas às outras, desenhando 

subjetivamente um quadro representativo da realidade, cada vez mais rico e perfeito” (Vieira 

Pinto, p. 362). Observamos assim, que o processo de construção do conhecimento pode ser 

propiciado ao se trabalhar com os alunos(as), atividades dinâmicas, através da exposição 

dialogada do professor(a), da troca de experiências, revendo e reconstruindo os 

conhecimentos, analisando-os, confrontando-os e contextualizando-os. A investigação cria 

nos alunos a necessidade de conhecer, de intercomunicar-se, possibilitando ampliações cada 

vez mais profundas e abrangentes.  

As declarações a seguir focalizaram a concepção de conhecimento, e a contribuição da 

Didática para o fazer pedagógico dos aluno(as), no exercício de suas funções. 

Conhecimento é aquele que temos construído nas aulas de Didática. Ele tem 
fortalecido e muito em minha sala de aula “ P³” 

O conhecimento nos dá condições para aprimorar a nossa prática “ P4”. 

Conhecimento nos ajuda a lidar com a realidade vivenciada em sala de aula 
“L¹”. 

As falas dizem que o conhecimento sistemático tem a função de fortalecer, aprimorar, 

ajudar a lidar com a realidade vivenciada no cotidiano da sala de aula. Nessa série de 

afirmações, os alunos(as) consideraram o conhecimento como expressão de um saber teórico-

prático, que é construído em sala de aula e busca uma relação com a vivência da prática. 

Pareceu-nos que os alunos(as) interpretaram que o conhecimento se constitue se elabora a 

partir da própria ação.  

Nessa perspectiva, Pimenta (2004, p. 49) explica que 

Os profissionais da educação em contato com os saberes sobre a educação 
e sobre a pedagogia podem encontrar instrumentos para se interrogar e 
para alimentar suas práticas, confrontando-os. É ai que produzem saberes 
pedagógicos na ação. 

Apreendemos daí que os saberes pedagógicos se constituem a partir da prática que os 

confronta e os reelabora, na dinâmica da ação-reflexão-ação. Desse modo, o saber prático 

refletido nas palavras de “P³”, “P4” e “L¹” contribuem para a construção dos saberes 

pedagógicos. A prática, atividade material produtiva dos homens, ressignifica a teoria e a 

alimenta e também se ressignifica, em um movimento dinâmico e complexo, como nos afirma 

Pimenta.   
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As falas seguintes  nos revelaram novos conceitos sobre conhecimento. 

Conhecimento é teoria. É através da troca de informações entre professor e 
alunos que adquirimos mais conhecimento “ P5”. 

Conhecimento é ter consciência de que é humanamente impossível alguém 
saber de tudo. Mas um educador quanto mais informado for, mais competente 
também o é  “ L² 

Conhecimento são informações que o professor passa através de técnicas 
competentes, para abranger todos os conteúdos “ L³”. 

 

Identificamos no depoimento de “P5”, duas idéias. Na primeira, a aluna conceitua 

conhecimento como teoria. Na segunda, explicita como é que se constrói conhecimento: 

“através da troca de informações entre professor e alunos”. Compreendemos que essas 

informações ganham sentido quando professor(a) e alunos(as) analisam, interpretam as 

informações na interação, nas contradições e na construção do conhecimento  organizado.  

“L²” explicou que é “impossível alguém saber tudo”. Conhecimento é ter compreensão 

de que ele é infinito e mutável. Percebemos como um processo constante, dinâmico, relativo, 

que tem vários ângulos e avança rapidamente. A aluna expressou ainda que “um educador 

quanto mais informado for, mais competente será”. Sua grande preocupação gira em torno do 

professor(a) competente. Compreendemos que esse professor(a) precisa estudar, pesquisar, 

analisar as informações a fim de transformar em  conhecimentos, saberes docentes para ajudar 

a construir uma sociedade mais justa e mais humana.  

A terceira fala pareceu-nos apresentar o conhecimento como objetivos a serem 

alcançados pelo professor(a) “através de técnicas competentes”, que possibilitem a vivência 

de “todos os conteúdos”. Nessa fala não vimos à preocupação com o conteúdo necessário a 

ser apreendido efetivamente pelo aluno(a) a fim de que tenha garantia de um padrão de 

qualidade, conforme a LDB 9394/96 Artigo 3º inciso IX. 

           Ainda, reportando-nos ao início do VI período, sobre as considerações apresentadas 

pelos alunos(as) de Pedagogia e Letras sobre o conceito de conhecimento, observamos que 

esses alunos(as) convergem em suas falas  
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Conhecimento nos dá a capacidade de exercer a profissão com criticidade, 
desenvoltura e intervenção pedagógica “ L4”. 

Conhecimento é elaborar, refletir a partir de uma análise e reflexão sobre 
nossas experiências “ L5”. 

Como condição “sine qua non” para o exercício profissional, mas na sua concepção está 

implícito um questionamento sobre o conhecimento, que  “L4” define como crítico,  

possibilitador de “desenvoltura”  porque uma vez crítico é inconcluso, questionador e 

dinâmico, capaz de possibilitar uma intervenção pedagógica.  

No segundo depoimento, é possível identificar como a aluna de um curso superior de 

formação de professores(as) explica como se constrói o conhecimento. Para “L5” o processo 

de construção de conhecimento parte de uma análise e reflexão sobre suas experiências. 

Entendemos que para ela, conhecer é elaborar, operar, refletir, voltar atrás a partir de uma 

análise de suas experiências. Lembramos, no entanto, que o conhecimento aqui refletido faz 

parte de uma categoria empírica, porque está refletido na fala dos alunos(as). 

Levando em conta a  compreensão dos depoimentos anteriores, observamos que as duas 

falas expressam sinais que se aproximam de uma visão crítica de conhecimento. Quando esses 

alunos(as) afirmam que “conhecimento é elaborar, refletir”, isto é, rever suas experiências, 

tomar uma atitude perante os problemas que a realidade de sala de aula apresenta, 

construindo, reconstruindo o conhecimento. 

Como afirmamos anteriormente, no final do VI período dos cursos de Pedagogia e de 

Letras, após observação sistemática da prática pedagógica ao longo do semestre, voltamos a 

conversar com esses alunos(as). Nossa intenção foi observar o possível crescimento desses 

futuros professores(as), ao expressarem seu pensamento sobre as concepções de 

conhecimento e como  influenciou, ou não, sua prática docente. Aliás, foi uma experiência 

interessante poder observar o olhar desses alunos(as) desvelando seu repensar, suas 

impressões, interrogando-se sobre o significado de conhecimento, nas entrevistas semi-

estruturadas. 

A ênfase nos trabalhos a partir de problemas de experiências reais, concretas, levou 

quase que naturalmente os alunos(as) à busca de uma leitura mais globalizada do 

conhecimento, como pudemos observar no seguinte depoimento. 
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Conhecimento é uma busca constante de saberes, já que você tem que 
trabalhar conhecimento com seu aluno em sala de aula. Tentar lapidar o 
conhecimento o máximo possível. Tentar buscar para que você possa crescer 
junto com seu aluno. O conhecimento hoje é relativo, porque a cada dia 
aquilo que você sabia, estar sendo transformado, estar sendo mudado, 
estudado e pesquisado. Você nunca sabe tudo e nunca vai saber tudo. Você 
tem que estar  sempre buscando e aprofundando seus conhecimentos. 
Falando do conhecimento do aluno como exemplo: você vai dar uma aula 
sobre plantas e trabalha com o aluno, a realidade dele. Ele já tem um 
conhecimento, ele pode não ser um conhecimento científico, ele pode não ser 
um conhecimento  formal, mas ele tem conhecimento. Ele sabe do tema. 
Então você vai fazer o que? Você vai aprimorar o que ele já sabe. Aquilo que 
ele já tem como bagagem  “ P¹”. 

          Foi possível extrair desse depoimento alguns traços importantes referentes ao conceito, 

à função, à relatividade, aos princípios e níveis de conhecimento. De início, a aluna definiu 

conhecimento como “busca constante de saberes”, como relativo, porque a cada dia, aquilo 

que se sabe está sendo estudado, pesquisado, transformado, modificado. A fala da aluna 

mostra que a busca do conhecimento tem a função de fazer crescer juntos aluno(a) e 

professor(a).  

Nessa fala, encontramos também duas evidências: ninguém sabe tudo e nunca saberá. 

Temos “que estar sempre buscando e aprofundando os conhecimentos”. Pudemos perceber 

que essa aluna fez relações entre o nível de conhecimento do senso comum, sincrético e o 

conhecimento científico, isto é, epistemológico. Ao afirmar que o aluno(a) pode não ter o 

conhecimento científico, formal, mas tem bagagem, supomos que “P¹” quis dizer que o 

aluno(a) tem um conhecimento fragmentado, mas está à procura de superá-lo.  

No decorrer da entrevista, ao ser questionado(a) sobre a compreensão do conceito de 

conhecimento, um aluno(a) do curso de Letras respondeu: 

Você nunca vai ter conhecimento de tudo na sua vida. Você vai construindo 
conhecimento na medida que vai adquirindo experiência. Mas você nunca 
terá todo conhecimento. Você constrói uma parte. Completando a minha 
opinião sobre o que é conhecimento: o ser humano vai adquirindo 
conhecimento de uma forma processual com suas experiências. Na sua 
vivência, o ser humano vai se formando ou se reformulando, passa por vários 
períodos de construção do conhecimento, ai sim, ele vai ter uma concepção 
de conhecimento “ L¹”. 

O depoimento precedente nos apontou o conceito, a idéia de que o conhecimento se 

constrói de forma processual, através das experiências. O pensamento de “P¹” e “L¹” 

coincidem quando confirmam uma mesma compreensão: “ninguém nunca vai ter 

conhecimento de tudo”. Essa evidência mostra que o conhecimento é infinito. Para 
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construirmos conhecimento precisamos de “experiência, de vivência” que são reconstruídas 

por uma reflexão teórica sobre a ação do sujeito. É assim, que o “ser humano vai se formando 

ou se reformulando”. Como afirmou o aluno(a), construímos parte do conhecimento, fazemos  

recortes. Mas, manter o conhecimento em permanente movimento é algo que diz respeito ao 

papel do próprio professor(a), às suas condições de reflexão e crítica, à configuração didática 

dos saberes que se ensina nas escolas de nível superior. 

Nesse sentido pela análise da fala de “L¹”, constatamos uma  afirmação que ao longo do 

desenvolvimento mental, o ser humano passa de uma para outra etapa na busca de um novo  

equilíbrio, que depende das aprendizagens significativas. Esse aluno(a) em sua fala afirmou 

que “aí sim ele vai ter uma concepção de conhecimento”. Compreendemos que essa 

concepção que ele(a) vai reconstruindo estará sempre se modificando,  transformando-se. No 

sentido piagetiano, o ser humano é considerado como um sistema aberto, em reestruturações 

sucessivas, em busca de um estágio final, nunca alcançado por completo. O ser humano é um 

ser inconcluso. 

Freire (1996, p. 55) também fundamenta de forma epistemológica essa questão quando 

diz: “o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, 

há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente”. Só 

o ser humano é capaz de decidir, de romper, de escolher grandes ações que o remete à 

humanização, como amor, liberdade, compromisso, justiça, perdão, paz, que também  

representam os fins e a ética histórica. Mas, dialeticamente, é também capaz de impensáveis 

exemplos, que o remetem à sua dimensão negativa, como o egoísmo, o ódio, a inveja, a 

traição, a mentira, a crueldade, o autoritarismo, a opressão em relação a outros seres humanos. 

Por isso insistir na qualidade formal e política do conhecimento. 

Como apreendemos, a Educação, a Didática e demais áreas do conhecimento precisam 

ser transformadas no que diz respeito às relações de sala de aula, onde se estruturam as 

relações pedagógicas. Necessário também se faz reestrutur a formação dos professores(as).  

Por esse caminho de busca de uma nova leitura, aproximamo-nos de uma possível 

redefinição do conceito de conhecimento e expressa por um dos entrevistados, próxima  à 

definição já elaborada por vários autores(as) já mencionados(as) nesse trabalho. 

 



                                                                                                                                                  

 

106 

Conhecimento é quando a gente está aberto, a buscar sempre o novo, a 
aprender novamente. O conhecimento também é prévio. A gente conhece a 
partir do momento que começa a relacionar-se com a sociedade. A sala de 
aula é uma forma de sistematizar o conhecimento. De conhecer a realidade 
através de um ponto teórico. Isso faz com que a gente tenha maior segurança 
e autonomia na sala de aula. Esse conhecimento é sempre renovado. A 
verdade de hoje pode não ser a de amanhã. A verdade que eu tenho pode não 
ser a verdade de outra pessoa. Por isso a gente tem que estar aberto sempre 
ao novo. Aprender a aprender com os outros  “ L²”. 

 

Esse depoimento anunciou a idéia, o conceito de que conhecer é acolher, é “buscar 

sempre o novo”. Conhecer é aprender a aprender, é sempre renovar. Percebemos nessa fala 

que há elementos que já foram citados em outras leituras, quando, por exemplo, esse aluno(a) 

se refere ao conhecimento prévio e ao sistematizado, ao espaço onde esse trabalho 

efetivamente acontece, que é a sala de aula. Nesse momento, esses alunos(as) estão fazendo 

um entrelaçamento entre conhecimento, Didática e Prática Pedagógica. Explica L² que uma 

forma de “conhecer a realidade” é procurar suporte nos teóricos. Isso se expressa na 

segurança, na firmeza com que atua, na autoridade que se estabelece em decorrência dos 

saberes da docência construída pelo  professor(a), que compreende os domínios teóricos e 

práticos dos princípios e conhecimentos que dinamizam o movimento da sala de aula. 

A apreensão dessa fala colocou também uma compreensão do conhecimento enquanto 

síntese provisória, quando o aluno(a) afirma “que a verdade de hoje pode não ser a de 

amanhã”. Essa verdade avança à medida que o objeto de conhecimento se amplia através da 

pesquisa espalhando-se como raízes em busca de novas e variadas interfaces. Admite que a 

sua verdade “pode não ser a de outra pessoa”. O não percebido por “L²” permite a vivência 

de novas experiências fecundas, realizadas por outras pessoas para a elucidação do que foi 

ocultado, o que torna o conhecimento relativo, na busca segundo a qual, sempre haverá  o que 

aprender.  

O aluno(a) completou o depoimento afirmando que “aprender é aprender com os 

outros”. É pensar a relação de professores(as) e alunos(as) com o conhecimento e a Prática 

Pedagógica. A sala de aula assumirá feições diferentes conforme essa relação for concebida: o 

uso do espaço e do tempo, a organização das atividades, do material e o tipo de relação 

interpessoal. 
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Alguns outros depoimentos juntaram-se a esse processo de concepção e análise das falas 

em relação à mesma categoria – conhecimento. Nesse recorte foi possível identificar algumas 

referências: 

Para mim conhecimento é um processo construído historicamente, em 
relação com os indivíduos de forma dialógica e que esse conhecimento é 
inicialmente assistemático e que deverá ser estimulado para passar para um 
conhecimento mais crítico mais analítico, um conhecimento mais 
sistematizado trabalhado em sala de aula P². 

            A aluna expressou o conceito de conhecimento, como “um processo construído 

historicamente em relação com os indivíduos”. Percebemos seres históricos e inacabados, 

conscientes do seu inacabamento, com tendência à mudança, à superação. Revela que a forma 

de construção do conhecimento é a dialogicidade na sua relação com os outros(as). Afirma 

que o “conhecimento inicialmente assistemático deverá ser estimulado” a passar do nível do 

senso comum ao nível da consciência crítica. 

Compreendemos que, apesar das diferenças que caracterizam os níveis de 

conhecimento, esses “não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire,1996, p.25). Não há 

construção do conhecimento científico sem a articulação com o conhecimento assistemático. 

Os dois se explicam, superam-se em suas diferenças quando trabalhados de forma pedagógica 

em sala de aula. 

Nesse sentido, entendemos ser necessário ao formando(a), desde o início,  assumir-se 

também como sujeito da produção do conhecimento. A sala de aula aparece como formadora 

de um sujeito que participa, pensa, em meio ao contexto plurissignificativo das atividades 

desenvolvidas, na possibilidade de acesso e de construção de diferentes saberes. Na nossa 

interpretação, o depoimento de “P²” caminha para uma contextualização do processo de 

construção do conhecimento, na superação do senso comum, sendo necessário o estímulo do 

professor(a) à mobilização criadora do aluno(a) frente ao processo de construção do 

conhecimento. 

A declaração dessa aluna-professora a seguir, também foi bastante significativa sobre a 

concepção de conhecimento. 
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O conhecimento são informações que a gente recebe tanto fora da escola de 
forma desorganizada como dentro da escola de forma organizada onde a 
gente organiza os nossos pensamentos que tínhamos anteriores, e com novos 
conhecimentos, novas teorias que a gente vem aprendendo no cotidiano 
escolar e no dia-a-dia mesmo. A gente renova a cada dia esse conhecimento. 
Ele vai crescendo e se ampliando cada vez mais. Para mim conhecimento é 
isso ai. O conhecimento atualmente está tão amplo que muitas vezes ele nos 
deixa um pouco confusa realmente. São vários teóricos que dizem vários 
pensamentos e às vezes se confrontam e a gente pode se confundir. A gente 
pode também concordar ou discordar do pensamento deles “ P³”. 

 

De acordo com seu depoimento, essa aluna afirmou que “conhecimento são 

informações” que os alunos(as) constroem “tanto fora da escola”, de forma assistemática, 

desarticulada e simplista, como dentro da escola de modo elaborado, articulado. A aluna falou 

da importância da escola ao afirmar que não se constrói conhecimento só na escola, mas 

compreende que é na escola onde as atividades organizadas de forma intencional favorecem a 

organização de seus “pensamentos anteriores”, isto é, prévios, mediados pelo conhecimento 

científico. Percebemos que a aluna quis dizer que, a partir daí, o sujeito vai construindo novos 

conhecimentos, elaborando as relações na sua representação mental. A aluna nos remeteu  

ainda, a condicionalidade do conhecimento que se “renova a cada dia”. 

Com relação à representação mental, Vasconcellos (2004, p. 65) demonstra que “quanto 

maior a necessidade de conhecer, mais representações prévias são ativadas no cérebro, 

possibilitando por conseqüência, maior número de relações”, que percorre um ciclo que vai 

do sincrético, pelo analítico para o sintético. Esse autor afirma que a mola mestra no caminho 

da construção do conhecimento é a dúvida epistemológica. O processo gradual de mudança e 

desenvolvimento do sujeito vai acontecendo a partir da tomada de consciência da contradição 

entre suas representações, suas idéias e a realidade em suas múltiplas determinações e 

influências. 

“P³” falou da dificuldade em apreender, hoje o conhecimento,  porque é muito “amplo”. 

A discussão dos pesquisadores(as) avança rapidamente e o conhecimento pode ser visto de 

várias maneiras. O pensamento dos teóricos se confronta e o aluno(a) “pode se confundir”, 

perturbar-se. A idéia que formamos nesse momento foi de que a aluna falou do conflito, de 

uma situação de desequilíbrio momentâneo, no quadro mental do aluno(a), que o processo 

didático poderá resolver. Essa condição implica na presença de professores(as) e alunos(as) 

instigadores, questionadores e inquietos(as), em busca do conhecimento sintético. 
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Uma das ações fundamentais do professor(a) é procurar estabelecer a contradição em 

relação às representações mentais que o aluno apresenta em seu currículo oculto. Se não 

houver esta oposição não haverá avanço, evolução do conhecimento no sujeito. Esse 

depoimento de “P³” possibilitou encontrar indícios de uma reorganização da construção do 

conhecimento. 

Um outro aluno(a) explicitou o que pensa sobre o conceito de conhecimento, 

associando-o ao acúmulo de informações. 

Conhecimento é algo que você adquire. É como se fosse o resultado de 
informações que você recebe e a partir dessas informações, você possa a 
observar, indagar e concluir. Ai você pode ter o seu próprio conhecimento, 
ter um conhecimento novo “ L³”. 

 

Esse depoimento remeteu-nos à hipótese de que conhecimento é adquirir informações 

cabendo ao aluno portar-se como receptor atento e disponível às informações. Nessa ação, 

existe uma reação linear entre o professor(a) e o aluno(a). O resultado dessas informações 

recebidas, segundo “L³”, é a aquisição de “um conhecimento novo”. Apreendemos que a 

concepção de aprendizagem como processo cumulativo, armazenador de informações, leva a 

uma organização de atividades didáticas transmissoras que refletem a abordagem tradicional 

do ensino e da aprendizagem. 

Quando o aluno(a) diz que processou “seu próprio conhecimento” entendemos que 

ele(a) quis partir para uma nova perspectiva de aprendizagem que não consiste apenas,  ir 

somando informações, mas, ao mesmo tempo, em que está se apropriando dessas informações 

está reformulando seus próprios mecanismos de “aprender,  observar,  indagar e concluir”. 

Ao processar essas informações,  transformou-as em conhecimentos. 

Para fundamentar essa questão sobre conhecimento e informação, valemo-nos da 

colaboração de Pimenta (2004, p. 44), quando formaliza o seguinte conceito: 

Conhecimento não se reduz à informação. Esta é um primeiro estágio 
daquele. Conhecer implica um segundo estágio o de trabalhar com as 
informações, classificando-as analisando-as e contextualizando-as. O 
terceiro estágio relaciona-se à inteligência à consciência ou à sabedoria (...) 
isto é, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento; consciência 
e sabedoria envolvem reflexão. 
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Essa autora argumenta que o conhecimento num primeiro momento não se restringe à 

informação. Em um segundo momento afirma ser necessário operar com as informações, 

agrupando-as ou separando-as de acordo com alguns princípios que se têm em mente, isto é, 

requer análise e síntese, que estimula o(a) aluno(a) a procurar conclusões próprias. Ao 

analisá-las de acordo com uma nova ótica, constrói o processo permanente de ação-reflexão-

ação sobre a realidade. 

O terceiro momento se liga à inteligência, à consciência ou à sabedoria. Consciência e 

sabedoria exigem reflexão. Exigem que as descobertas científicas sejam usadas para o bem do 

homem, da humanidade. Nesse sentido, compreendemos que os educadores têm um papel 

especial no processo de humanização. 

No depoimento a seguir, a aluna verbalizou o seguinte conceito de conhecimento.  

Conhecimento é a evolução de todo o entendimento, de todo o 
aprofundamento do que é estudado, que é elaborado, que é conceitualizado 
na cabeça de cada pessoa “P4”. 

Notamos que a aluna concebeu o conhecimento como “evolução, aprofundamento   

entendimento do que é conceitualizado” na estrutura cognitiva do sujeito. Observamos assim 

que, a partir daí, a representação em evolução (processo de permanente eqüilibração), ainda 

imprecisa pela mobilização, começa com o indivíduo, buscando uma compreensão mais 

concreta do conhecimento. O evoluir é equilibrar-se de forma cada vez mais dinâmica, em 

espiral ascendente, evolutiva, procurando formar uma estrutura (pensamento). 

Compreendemos que diante de situações problematizadoras, o aluno(a) elabora relações 

mentais cada vez mais profundas que tentam explicar o objeto e atribuir sentido, através da 

contradição, da dúvida, dos avanços e retrocessos. 

Em relação à mesma categoria, a aluna “P5” priorizou a visão teórica na construção do 

conhecimento, ao expressar o conceito de conhecimento.  

A minha visão de conhecimento já vem a partir da teoria de Celso 
Vasconcelos, de Libâneo e de Vera Candau que vem me dando aporte teórico 
para entender conhecimento, como um processo contínuo que a gente vai 
buscando a cada dia vencer. É contrapor, apresentar uma contradição entre 
a sua visão e a visão que o autor está te mostrando. E ai você vai 
modificando seu conhecimento e sua realidade, re-significando o seu mundo. 
Isto, para mim, é conhecimento. A construção do conhecimento começa a 
partir dessa contradição que  tenho daquela idéia, que tenho do meu modo de 
vida com aquilo que a escola e a sociedade vai me dando. É a visão acrítica 
que  tenho e a partir daí vou construindo um novo conhecimento P5. 
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Essa aluna situou os autores(as) que vêm “dando aporte teórico” à sua visão de 

conhecimento. Concebeu conhecimento “como um processo contínuo que vai buscando a 

cada dia vencer”. Percebeu que a construção do conhecimento se origina, da visão acritica 

que se tem e daí vai “construindo um novo conhecimento”. Esse começa a ser produzido a 

partir da “contradição” da idéia que se tem do “modo de vida com aquilo” que vai 

produzindo junto à “a escola, à  sociedade” e ao mundo, como seres históricos. 

No dizer de Freire (1996, p. 31), “ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro 

que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã”. 

Entendemos assim ser necessário reconhecer o conhecimento do senso comum existente e 

estarmos abertos à geração do conhecimento que ainda está em processo de análise e síntese. 

Esse processo de conhecimento produzido será sempre: contínuo, seletivo, limitado e 

provisório. É parte de um processo contínuo, descontínuo, contraditório na busca do consenso 

temporário. 

Vejamos como esse aluno(a) refletiu sobre o conceito de conhecimento. 

Conhecimento como nós sabemos vem de forma assistemática que é um 
conhecimento que a gente já desenvolve com nosso país dentro de casa e o 
sistemático que a gente vem desenvolvendo na escola dentro da sala de 
aula juntamente com nossos educadores. Esse conhecimento é o que nos 
prepara profissionalmente para enfrentar futuramente uma sala de aula L4. 

 

O aluno(a) iniciou sua forma  de compreensão do conhecimento denominando-o de    

“assistemática” em busca de uma articulação com os fundamentos epistemológicos.   

Percebemos esse húmus fertilizante como caracterizador de ações promissoras de 

conhecimento sistematizado, de saberes docentes que interligados a novas tecnologias 

favoreceram  a profissionalização do docente para “enfrentar a sala de aula” espaço de 

decisões imediatas. Essa questão colocou a importância de se definir uma nova identidade 

profissional para o professor(a). 

A análise da fala do entrevistado a seguir, do curso de Letras, sobre a percepção de 

conhecimento, enveredou também, apresentando-o como processo de inacabamento. 
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Deixe ver. É interessante que na escola na qual trabalho há pouco tempo foi 
feita uma seleção. É um centro experimental de ensino. Foi feita uma seleção 
para professores. Tem que ser professores graduados e esta foi uma das 
questões que foi questionada na seleção. Eu sou coordenador de disciplina 
nessa escola. É uma pergunta complicada. É tão fácil de responder e ao 
mesmo tempo complicada. Conhecimento é uma coisa que eu acredito que 
não é completo. Conhecimento ele oscila. Ele muda a cada momento. O que 
hoje a gente interpreta com esse olhos amanhã pode interpretar diferente, é 
relativo. O que a gente interpreta hoje amanhã não interpreta mais. Por 
exemplo: eu dava aula de História numa escola doE stado e a gente falava 
dos primórdios e o livro que estava trabalhando afirmava que o primeiro 
animal a ser domesticado pelo homem foi o cachorro. Eu passei toda aula 
falando sobre esse animal. Um aluno com um conhecimento mais abrangente, 
porque ai se mostra que a relação com o conhecimento, não só parte do 
conhecimento do professor, o aluno também traz conhecimento para 
enriquecer a aula da gente, o aluno disse, professor: eu assisti ontem no 
Globo Ecologia que também “maqueia” a nossa educação, mas o aluno disse 
uma coisa interessante. Eu vi e ouvi dos pesquisadores que o primeiro animal 
a ser domesticado pelo homem não foi o cachorro, e sim a galinha. Depois  
fui pesquisar e realmente a informação do aluno estava certa. Quer dizer, 
falar de conhecimento é muito difícil  “L5”. 

 

A pergunta atraiu a atenção, a curiosidade do aluno, professor estagiário, porque ela foi 

foco de questão em uma seleção de professores(as). Explicou que é um conceito complexo e 

complicado. Mas, ao mesmo tempo, pode ser fácil sua resposta. Considerou o conhecimento 

como um processo inacabado de construção contínua, histórico e contextualizado, resultante 

de um processo de trabalho individual e coletivo. O aluno afirmou que o percebe como 

oscilante, provisório e relativo. Explicou a questão ao falar de uma aula de História que estava 

vivenciando como professor em uma escola pública.  

Salientou o aluno/professor que o conhecimento também parte do aluno(a). Só que ele 

não levou em conta o conhecimento prévio desse aluno. Não buscou o conhecimento anterior 

do aluno como ponte para estabelecer o avanço do conhecimento.  

Diante das considerações apresentadas por esse entrevistado, procuramos  referência em 

Vasconcellos (2004, p. 82). Esse teórico deixa claro que é preciso levar em consideração o 

conhecimento prévio do aluno(a), como questão muito mais profunda “de ordem 

epistemológica - que remete aos fundamentos mesmo do processo de conhecimento na perspectiva 

dialética, a saber: Se conhecer é estabelecer relações, o conhecimento anterior é a base para estas 

relações”.  (...) 
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Por tudo que foi exposto pelo aluno e teorizado por Vasconcellos, compreendemos que 

o professor(a) tem uma tarefa muito complexa: estabelecer o diálogo entre a continuidade e 

superação em relação às representações dos alunos(as). Como professor(a), não nos é possível 

ajudar o aluno a superar sua falta de conhecimento elaborado se não superamos de forma 

persistente a nossa. É fundamental que se mantenha uma relação consciente e ativa com o 

objeto de conhecimento, o que exige uma prática pedagógica que, no seu conjunto, seja 

significativa para o aluno. 

 

5.3 Concepções sobre Prática Pedagógica: olhar dos alunos(as) 

Nesse processo de desenvolvimento da pesquisa, passamos a analisar as concepções de 

prática pedagógica construída no Ensino Superior, evidenciando essa categoria no cotidiano 

da sala de aula, na disciplina Didática. Nosso pensamento foi fazer uma articulação entre as 

concepções de conhecimento, prática pedagógica e Didática, categorias básicas para desvelar, 

através do olhar dos alunos(as), suas compreensões sobre a concepção da Didática 

Concebemos como prática pedagógica, para efeito de análise, aquela que se aproxima 

do conceito formulado por Veiga, que visualiza a dinâmica e a interdependência da 

organização do trabalho pedagógico em dois sentidos: um que procura “analisar as 

características da nova forma de organização do trabalho pedagógico da escola como um 

todo” a fim de interferir na qualidade do ensino e  outro que aponta: “a organização do 

trabalho pedagógico em nível de sala de aula” (Veiga, 1996, p. 150).  

Essa autora afirma  que uma das características principais da prática pedagógica é a 

relação indissolúvel entre teoria e prática,  entre fins e ações, entre o que se deve saber e o que 

se deve saber fazer entre concepção e realização. Assim, a prática pedagógica tem como 

ponto de partida e de chegada a prática social, procurando tratar o papel da escola na 

sociedade atual, suas responsabilidades, limites e possibilidades objetivas que dão nitidez e 

orientação à sua ação. 

Nessa compreensão, uma escola de nível superior depende de diretrizes políticas ditadas 

pelo governo, mas no âmbito de cada unidade escolar, as diretrizes podem beneficiar ou não a 

comunidade escolar de modo mais ou menos efetivo no processo da tomada de decisões dos 

canais de participação, na construção do projeto político pedagógico da Instituição que vai se 
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efetivar ou não de modo articulado no cotidiano da sala de aula. Esse é um lugar que faz 

circular intenções e projetos, os quais são frutos da vontade socializada, que pode fazer 

ruptura com a racionalidade técnica e partir para uma prática pedagógica reflexiva e de 

problematização da ação pedagógica. Nesse caminhar, acontece o processo de “garimpagem” 

que significa pinçar o que ocorre e está ocorrendo em sala de aula na prática docente. Nesse 

contexto, entendemos que a prática pedagógica tem seu espaço na sala de aula, mas vai além 

da sala de aula.  

O conjunto das idéias dessa autora trouxe elementos que nos ajudaram a apreender as 

dimensões complexas da prática pedagógica. O movimento histórico das suas produções com 

relação à questão esboçada, particularmente, no contexto da realidade econômica, social, 

política e educacional brasileira, confere-lhe uma característica comum de balanço e 

inventário crítico, de sinalização de possíveis caminhos, no plano de ação-teoria-ação 

perfazendo uma unidade. 

Nesse texto, apresentamos dados a respeito de concepções de prática pedagógica que 

foram coletados inicialmente através de questionário. Percebemos, em grande parte, 

concepções dicotômicas, com enfoques para a metodologia. O desvendamento da leitura desse 

questionário, à luz dos posicionamentos teóricos e da nossa observação das práticas 

pedagógicas construídas em sala de aula e a dos(as) alunos(as) observados,  deu-nos suporte 

para interpretar as entrevistas realizadas no final do período e percebermos a ressignificação 

dos conceitos, revelando uma articulação mais ampliada entre Didática, conhecimento e 

prática pedagógica. 

Assim, iniciamos a análise das concepções de prática pedagógica dos alunos(as) 

envolvidos(as) nessa pesquisa. Alguns alunos(as) dos cursos de Pedagogia e Letras 

apresentaram os seguintes conceitos de prática pedagógica. 

Prática Pedagógica exige competência técnica “ P¹”. 

Através da Didática podemos dar um direcionamento a nossa prática 
pedagógica, a metodologia a ser aplicada em sala de aula com nossos alunos 
“L¹”. 

A Didática é uma disciplina que trabalha a metodologia e a própria prática 
pedagógica  “L²”. 

A metodologia da Didática pode nortear a minha prática pedagógica “ L³”. 
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Desconstruir para reconstruir no processo as padronizações das respostas próprias da 

prática docente tradicional ou instrumental nos parece que é tarefa que exige primeiro 

analisar, conhecer as concepções que os alunos(as) professores(as) ou futuros(as) 

professores(as) construíram como conceito de prática pedagógica. Entendemos que a 

compreensão da ação docente através da técnica, da metodologia foi muito importante para 

nortear o trabalho docente desses alunos(as). Suas preocupações se voltaram mais uma vez 

para o fazer docente conforme observamos nas respostas dos questionários analisados, ao 

conceituarem a Didática. 

Nesse paradigma, os meios formaram o centro do processo de construção de seus 

conceitos. Compreendemos que para desconstruir às concepções padronizadas, é necessário 

repensar a Didática, rever o paradigma que sustenta a atuação desses alunos(as) e propor, 

segundo Cunha (2006, p. 492), outro paradigma. Esse posicionamento, no entanto, segundo a 

autora, 

exige uma tessitura paciente de esforços e energias que envolvem a condição 
de escuta e a condição de espera, sem entretanto, abrir mão da condição de 
analise crítica e reflexiva, que ajuda na compreensão dos acontecimentos e 
das teias que os envolvem. 

Entendemos que, para a autora, o saber docente é a reflexão crítica sobre a prática 

pedagógica. O ciclo de vida profissional do professor(a) e os fatores determinantes mais 

amplos da prática pedagógica são elementos essenciais para a reconstrução do trabalho 

pedagógico. No entanto, esse trabalho exige paciência, tolerância, saber escutar e evitar ações 

imediatistas. 

Percebemos que essas concepções também reforçam a frágil articulação entre teoria e 

prática quando esses(as) alunos(as) iniciaram os estudos com essa disciplina. As 

reconstruções dos conceitos que as professoras da disciplina Didática tentaram trabalhar 

defrontaram-se com práticas cristalizadas e hábitos enraizados dos alunos(as) professores(as) 

que já exercem a função e que não se transformam de um dia para outro.  

Na sala de aula, passam assim a conviver e a contracenar práticas tradicionais com 

elementos embrionários de práticas pedagógicas inovadoras. As idéias iniciais aqui 

sistematizadas por esse grupo de alunos(as) sobre a prática pedagógica configuram-se como 

prática docente. Nessas falas, esses alunos(as) explicitam prática pedagógica ao se referirem a 

uma ação mais direcionada à metodologia para trabalhar no cotidiano restrito da sala de aula. 
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Outra aluna compreendeu  o conceito de prática pedagógica da seguinte forma: 

Toda prática pedagógica que é trabalhada com amor e eficiência o conteúdo 
é transmitido e assimilado. A aprendizagem é recíproca e construtiva “P²”. 

Nessa fala, a aluna focalizou a relação professor(a) – aluno(a) entendida como o vínculo 

que se estabelece entre o professor(a), o aluno(a) e o conhecimento. Explica que a prática 

pedagógica trabalhada com prazer possibilita a eficiência do ensino e da aprendizagem. Essa 

relação se traduz em uma aprendizagem recíproca que contribui para que se perceba a 

importância da dialogicidade, a importância da valorização do outro(a), enquanto projeto de 

devenir, perceber sentimentos e intenções não verbalizadas, expressas pela empatia. 

Entretanto, podemos desvelar algumas contradições nessa fala. A aluna afirmou que 

quando se trabalha com dedicação e eficiência “o conteúdo é transmitido e assimilado”. Essa 

aluna considerou o conhecimento e o ensino como transmissão de um saber pronto, acabado.  

Essa forma de exprimir-se apresentou uma compreensão de ensino como fragmentado e 

linear. Ao mesmo tempo, a aluna falou de uma aprendizagem em movimento onde há 

reciprocidade, construção de conteúdo e possíveis alternativas de uma ação docente dinâmica, 

ativa, crítica e conseqüente.  

Além disso, “P²” definiu prática docente como se essa fosse prática pedagógica. A 

prática docente envolve professor(a) e aluno(a) com uma intencionalidade que é o ensino e a 

aprendizagem e se desenvolve na realidade do dia-a-dia da sala de aula. A prática pedagógica 

necessariamente abrange a docência, mas de modo mais amplo. Deve revelar um referencial 

crítico com relação às funções da escola,  da Didática e do conhecimento, quadro orientador 

do professor(a) e do aluno(a). 

Freire (1996, p. 42-43) sugere que a prática pedagógica crítica e conseqüente “do 

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer” pois, no processo, as redefinições da ação pedagógica vão se tornando candentes 

clarificando o caminhar pedagógico da sala de aula e da instituição de ensino. 

O depoimento que se seguiu nos pareceu centrar-se, também, numa perspectiva de 

prática docente. 

A Prática Pedagógica desenvolve o processo de ensino - aprendizagem de 
forma dialógica onde há troca de conhecimentos “ P³”. 
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O lado objetivo dessa fala nos pareceu estar na importância da ação docente de fazer 

acontecer o processo de ensino e aprendizagem articulado à dialogicidade e à partilha de 

conhecimentos. Compreendemos que essa relação com a teoria poderá garantir a unidade ação 

-reflexão-ação, encarada como processo através do qual a prática alimenta a teoria, ao mesmo 

tempo em que é por ela, realimentada. Essa unidade deve constituir-se a base do processo de 

ensino e de aprendizagem e objeto de estudo da Didática. 

A formação de uma consciência crítica também nos pareceu representar uma 

contribuição para a prática pedagógica. Vejamos como outros alunos(as) se expressaram com 

relação à prática pedagógica. 

As aulas de Didática nos dão a capacidade de exercer a prática 
pedagógica crítica “L4”.  

As aulas de Didática com certeza vêm influenciando minha prática 
pedagógica, pois está nos proporcionando outra visão pedagógica 
“L5”. 

As aulas de Didática auxiliam a prática pedagógica concreta “ P4”. 

Estamos sempre em formação, e nas aulas de Didática aprendemos 
bastante, como entendermos a prática pedagógica crítica “ P5” 

O eixo central focalizado por esses alunos(as) foram as aulas de Didática. Para eles(as), 

estas ofereceram condições, influenciaram, auxiliaram e favoreceram o entendimento e a 

criticidade, objetividade esclarecedora da prática docente. É nas aulas de Didática que a ação 

docente se materializa em situação concreta. Compreendemos que a Didática inclui a reflexão 

crítica, matriz epistemológica, sobre a prática pedagógica. A curiosidade epistemológica é um 

dos pontos fundamentais para que a ação docente aconteça segundo esses alunos(as). 

O exercício crítico, como processo, foi resultado da formação oferecida pelo curso, no 

entanto, levou-nos a refletir que a Didática, como disciplina formadora, tem contribuído para 

a reflexão crítica que é uma das exigências aconselhadas por Freire. Para ele, “quanto mais 

criticamente se exerce a capacidade de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que 

venho chamando curiosidade epistemológica”. 

Nessa concepção, percebemos que a formação dos futuros professores(as) do Ensino 

Superior deve surgir de um processo de investigação, em que o fazer, o pensar e o ser são 

entrançados pelo diálogo, pela argumentação e pesquisa. Analisando esses depoimentos, 
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observamos que um pequeno número de alunos(as) já verbalizam a importância de uma 

Didática voltada para a reflexão crítica.  

Nos depoimentos anteriores sobre o conceito de Didática dos alunos no final do período, 

pudemos perceber a importância das aulas em facilitar o conceito da disciplina de forma 

reflexiva. Nesses depoimentos, o conceito de prática pedagógica/docente também estava 

ligado às aulas de Didática, como observamos nas falas registradas. Assim, também 

percebemos que os alunos(as) verbalizaram o conceito de prática docente com o sentido de 

prática pedagógica. 

Nessa perspectiva, Oliveira (1993, p. 76) se respalda em Soares (1985b) que ressalta a 

diferença da “ação pedagógica como própria da Didática e a do campo da ação docente, 

como próprio das didáticas específicas”. Explica Veiga que, desse modo, a Didática não se 

dispõe “a serviço da formação do professor, para ‘instrumentalizá-lo’ no ensino um dado 

conteúdo”  organizado por uma disciplina, mas para orientar  o aluno(a), futuro professor(a), 

a formá-lo no sentido de algo mais amplo, como a prática pedagógica.  

Vejamos o que a aluna do curso de Pedagogia salientou sobre o conceito de Prática 

Pedagógica. 

a prática pedagógica analisa as concepções de ensino e seus pressupostos 
teóricos e metodológicos  “P6”. 

Na fala da aluna, foi possível observar a relevância que a mesma deu à prática docente 

ao refletir as concepções de ensino, suas hipóteses teóricas e metodológicas. O conceito de 

ensino e aprendizagem é constitutivo da prática docente, objeto de estudo da Didática. Nesse 

contexto, o professor(a) precisa questionar “o quê” do conteúdo a ser ensinado, “o como” se 

pretende ensinar esse conteúdo e em função de quais interesses. Suas implicações são 

permeadas pela intencionalidade da prática docente crítica.  

Observamos que essa aluna não remeteu seu pensamento ao processo de ensino à luz do 

contexto socioeconômico-político em que vivem o professor(a) e aluno(a). A relação 

professor(a) – aluno(a) – conteúdo é uma relação social que implica partilha e não pode ser 

entendida de forma atomizada, compartimentalizada. Notamos também que “P6” centralizou 

suas reflexões na ação de ensinar, na teoria e na metodologia, desconsiderando possivelmente 

que a ação de ensinar nos remete à ação de aprender. 
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Compreendemos sua explicação como prática docente, e podemos também chamá-la de 

prática pedagógica, mas esta não se resume a ensinar e aprender. Ela é mais abrangente, faz 

parte da organização do trabalho mais amplo da escola. Esse trabalho escolar é um processo 

profundamente contraditório. Aproxima-se de sua essência, demanda uma leitura por 

contradição. É um processo de reprodução enquanto reproduz relações estruturais semelhantes 

às da organização capitalista, por exemplo, relações de poder hierarquizado, de processo de 

exclusão, de competição, ou seja, produto de formação de um determinado sujeito para 

desempenhar um certo papel no sistema constituído. 

Por outro lado, o processo escolar, em sua natureza, constitui-se num processo dinâmico 

de construção pautado em uma ação educativa que busca a transformação, isto é, a escola atua 

como processo de conservação/transformação, enquanto tem como objeto material de suas 

relações, o conhecimento histórico produzido ou por produzir.  

Na caminhada percorrida até aqui, procuramos apresentar uma análise descritiva e 

reflexiva da prática pedagógica de acordo com o olhar do aluno(a) dos cursos de Pedagogia e 

Letras do VI período a partir das respostas dos questionários aplicados no início da vivência 

da disciplina. Acreditamos que esse estudo integrou-se à continuidade e avanço da pesquisa a 

partir da observação contextualizada nas salas de aula, ampliando nossas reflexões sobre as 

categorias referenciadas.  

Continuamos através das entrevistas, buscando indícios de avanço que permitissem 

captar na prática pedagógica, elementos necessários à construção de uma Didática que 

pudesse contribuir para o campo de atuação do docente no Ensino Superior. Assim, as 

respostas de “P¹” e “P²” nos forneceram subsídios que reforçaram a compreensão desses 

alunos(as), futuros professores(as), fundamentadas em uma prática pedagógica articulada a 

uma concepção de educação concebida como prática social. Observemos suas falas. 

Eu vejo a prática pedagógica como o dia-a-dia da sala de aula. Eu percebo o 
seguinte: que as aulas de Didática apresentam uma prática pedagógica 
inclusiva, atrativa e motivadora. Isto parte muito da concepção que o 
educador tem de educação, do ensino e da própria Didática. Prática 
pedagógica é um modo de motivar que leva o aluno a interagir com os outros 
colegas de maneira natural sem aquele medo, que a gente sente com alguns 
professores. Nessa prática pedagógica há um processo de interação, que aos 
poucos um a um vai chegando, vai se aproximando, vai se aconchegando e 
vai conseguindo ultrapassar as barreiras do conhecimento. É o professor ter 
autonomia sem ser autoritário “ P¹”. 
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Prática pedagógica serve de instrumento de libertação para muitos, 
dependendo de como esta prática se dá. Do conceito que se tem de educação. 
Considera a realidade do seu educando, sempre comprometida com o que faz 
entre outros aspectos “ P²” 

A aluna “P¹” colocou em evidência a aula de Didática para exemplificar o conceito de 

prática pedagógica. Apresentou essa concepção como uma vivência, no cotidiano da sala de 

aula, de múltiplos olhares com relação à motivação  à interação e à inclusão social que se dão 

de modo natural, através da reconstrução do conhecimento, em situações interativas de ensino 

que chegam a conseguir “ultrapassar as barreiras do conhecimento” elaborado. 

Ao fazer a analise da construção criativa, motivadora da prática docente da professora 

de Didática no Ensino Superior em sala de aula, a aluna explicou que essa ação depende da 

concepção de educação, visto que a ação de ensinar e a própria ação-reflexão-ação da 

Didática são funções diretas do conceito que se tem de Educação. Evidenciou que a 

professora  sabe exercer o seu  papel docente com autoridade.   

Formamos a idéia de que essa autoridade está ligada aos papéis inerentes ao exercício 

da docência e se expressa em situações, nas quais a  constituição  de uma base de 

conhecimentos profissionais do professor(a) o(a) credenciam como aquele(a) que melhor 

poderá desenvolver determinadas funções.  

Concebemos o  pressuposto dessa autoridade  como  a participação responsável, 

articulada, do exercício conjunto de poder. Os papéis de professor(a) e aluno(a), embora 

distintos  se complementam. O professor não pode desvincular-se das suas características 

específicas, de seu papel profissional uma vez que essas características se fundamentam na 

vivência, no modo de ser, na consciência crítica do professor(a) constituída pelos saberes 

docentes que se estabelecem na atuação em sala de aula, através do diálogo e da relação 

interacional.  

Com relação à “P²”, essa aluna também enfatizou que a prática pedagógica depende do 

conceito que se tem de educação. Em decorrência da interpretação que o professor(a) dá à 

estrutura de poder e às relações sociais surgem duas alternativas de prática pedagógica: a 

conservadora que visa à conservação das estruturas e das relações sociais e a libertadora, 

transformadora que trabalha em uma dimensão emancipatória. Essa última concepção nasce 

da leitura “da realidade do seu educando”. Portanto, é caracterizada por uma ação 

pedagógica comprometida que reflete sobre si mesma e tem uma dimensão política 
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problematizadora das contradições socioeconômico-culturais e do conhecimento que os 

alunos(as) das licenciaturas precisam produzir. 

Outra aluna do curso de pedagogia,  ressaltou que a prática  pedagógica   

exige do educador uma constante persistência e empenho ao ensinar. É    
fundamental que o educador busque sempre estudar, se atualizar, que 
renove suas idéias e a prática pedagógica; que tenha consciência de que 
quanto mais sabe, mais tem o que aprender e assim trabalha melhor sua 
prática pedagógica “ P³” 

          Esse depoimento expressou exigências determinadas para exercer a prática docente: 

uma contínua firmeza, grande interesse, “empenho”, perseverança e tenacidade do 

educador(a) ao ensinar. É fundante que ele(a) investigue, estude, se atualize, que transforme 

suas idéias, que tenha “consciência” de ser inconcluso, “que quanto mais sabe, mais tem o 

que aprender”.  Assim trabalha melhor com mais segurança a ação docente. Revelou de certa 

forma, um reconhecimento de que para saber ensinar não bastam as experiências e os 

conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e didáticos. 

Vejamos  outra reflexão sobre prática pedagógica: 

Prática pedagógica é a postura de ensinar. É ser humano ao ensinar, é 

entender o outro. É ser crítico e trabalhar de forma participativa P4. 

Para a aluna “P4”, a prática docente está relacionada à postura, à atitude ética do 

professor(a). Essa aluna entendeu como importante à relação pedagógica que se estabelece no 

trabalho com o conhecimento de forma participativa coletiva em constante fazer-se. Assim, a 

relação docente se caracteriza pela evidência da conduta crítica, da  postura humana, que se 

estabelece através do questionamento crítico dos que fazem essa ação docente, como pudemos 

analisar em seu depoimento. 

Ao indagarmos sobre o conceito de prática pedagógica, outro aluno(a) do curso de 

Letras assim, se expressou: 

Prática Pedagógica eu acredito que seja quando a gente começou a ver na 
teoria o que é ensinar e o que é aprendizagem. Como Ensinar e como 
aprender. A gente pode notar pelo estudo dos teóricos a evolução das 
teorias da aprendizagem, pela abordagem tradicional, pela abordagem 
sócio-cultural e observar uma evolução constante sobre as pesquisas de 
ensino e aprendizagem. Essas pesquisas influenciam o nosso dia a dia da 
sala de aula, influenciam a prática pedagógica. É uma forma de enriquecer 
o nosso conhecimento e direcionar, fazer com que a gente aprenda. Até 
porque a prática pedagógica não está desvinculada da teoria” L1. 
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O ponto de partida da fala desse aluno sobre prática pedagógica apresenta uma 

característica marcante por seu conteúdo enfatizar uma preocupação, teórico-prática. No 

começo da fala, percebemos que existe uma curiosidade em pesquisar nas teorias o que elas 

têm a revelar sobre o que é ensinar e aprender. Partindo dessa idéia, percebemos que essa 

ação integradora resulta em uma dinâmica que exige a presença de um sujeito que aprende e 

de um sujeito que ensina, reveladas nas figuras do aluno(a) e do(a) professor(a). 

Em seu depoimento, o aluno também desejou saber como “ensinar e como aprender”. 

Nesse sentido, percebemos ser necessário que o aluno(a), futuro-professor(a), tenha claro que 

não há metodologia que resista à ausência de domínio dos saberes docentes em sua formação. 

A essas questões poderíamos acrescentar: por que ensinar e o quê ensinar? São questões que 

se articulam e evidenciam a complexidade desse fenômeno. O aluno constatou que através das 

pesquisas, têm surgido recentes abordagens sobre a compreensão do que seja ensino e 

aprendizagem. Explicou que essas pesquisas “influenciam e direcionam” o seu cotidiano de 

sala de aula. 

Para fortalecer esses argumentos buscamos a contribuição de Anastasiou (2003, p. 15) 

que procura compreender o funcionamento do processo de ensinagem  como 

 

uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, 
englobando tanto a ação de ensinar quanto a ação de apreender, em um 
processo contratual, de parceria deliberada e consciente para o 
enfrentamento na construção do conhecimento escolar, decorrente das ações 
efetivadas na sala de aula e fora dela. 
 
 

Essa visão de “ensinagem” tem em sua base teórico-metodológica a dialética, cujos 

princípios têm sido tomados como uma rigorosa forma de pensar a superação de dicotomias. 

Aponta novos caminhos para a prática pedagógica de forma clara e nesse contexto, a dinâmica 

do ensino e da aprendizagem. De acordo com essa perspectiva do processo de “ensinagem”, 

apreender é compreender, é agir, exercitar-se, apropriar-se do conhecimento. É analisar, 

decompor o conhecimento em elemento que o constitui. É dividir o todo em partes e 

reorganizá-lo para conhecê-lo melhor. Essa aprendizagem é construída através do 

“apreender” que supera o “aprender” que caminha na direção da memorização. 

Outros depoimentos ilustraram os posicionamentos dos alunos(as) do curso de Letras 

sobre o processo de construção do conceito de prática pedagógica. 
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A prática pedagógica na minha opinião é quando todo processo de ensino 
aprendizagem acontece.. Ou seja, o professor tem que ser capaz de passar o 
conhecimento para o estudante absorver esse conteúdo gerando assim, a 
aprendizagem. É obvio que o ensino e a aprendizagem caminham juntos e o 
professor tem que ser capaz de desenvolver essa ação na sala de aula, 
desenvolvendo uma consciência crítica no estudante, vivenciando uma 
convivência de aluno e professor, gerando atitudes, conceitos nessa 
convivência. Esse processo de educação só acontece quando o professor 
consegue despertar no aluno, a capacidade de atingir o conhecimento 
atitudinal, procedimental e o cognitivo. Esse é o conhecimento que todo 
educador na sua prática pedagógica deve despertar nesse educando como 
futuro professor “L²” 

 

O fenômeno do ensino e da aprendizagem merece ser compreendido em sua dinâmica 

totalidade/unicidade. É com base na complexidade e na singularidade do ensinar e aprender, 

enquanto atividades sociais, que procuramos compreender sua construção num processo 

multidimensional. 

Apreendemos, no início desse depoimento, que a concepção do aluno(a) foi a de que o 

professor(a) transmite conhecimentos e que o aluno(a) recebe, absorve as informações 

prontas, trabalhando pouco sobre as mesmas, uma vez que essa forma de ensinar é baseada 

numa aprendizagem reprodutiva (memorização). No entanto, em seguida, afirmou que o 

ensino e a aprendizagem caminham juntos e que o professor(a) deve ser capaz de desenvolver 

no aluno(a) da docência uma “consciência” crítica gerada na relação professor(a) aluno(a). 

 Esse processo de educação só acontece quando o professor(a) agrupa os conteúdos em 

três grandes blocos: conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses conteúdos 

segundo Zabala(1998, p.28) “possibilitam o desenvolvimento das capacidades intelectuais, 

motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social”.  Esse autor argumenta que 

esse agrupamento de conteúdos mostra a indissociabilidade no desenvolvimento pessoal.   

Nessa concepção, a intervenção pedagógica deve criar condições favoráveis para que os 

alunos(as) desenvolvam habilidades que os levem a aprender a aprender.   

Cabe, portanto, aqui, uma ressalva com relação a essa tipologia, no que diz respeito à 

questão de sua compartimentalização. Segundo Zabala, não se busca separar mais uma vez, o 

conhecimento em estruturas já multifacetadas pela disciplinarização. Trata-se sim, de ajudar 

os professores(as) a compreenderem os processos cognitivos para, assim, entenderem que o 

conhecimento sempre se dá de modo integrado. (Cf. Zabala, 1998) Para  “L²”, esse é o 

“conhecimento”  com que todo educador deve trabalhar em sua prática docente / pedagógica. 
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Consideramos importante ressaltar essas questões porque compreendemos que tudo que 

é construído em sala de aula incorre direta ou indiretamente na formação dos futuros(as) 

professores(as). Desse modo, a forma como organizamos nossas aulas, as disciplinas 

trabalhadas, as deliberações que tomamos no processo revelam e precisam estar em 

consonância com o pensamento que temos a respeito do papel da educação e da nossa própria 

formação. 

Ainda, na mesma perspectiva, podemos observar que esses alunos(as) não deixam claro 

o conceito de prática pedagógica. 

Prática pedagógica no meu entendimento é tudo que envolve a sala de aula. 
É todo movimento, toda convivência, todo conhecimento vivenciado e todo 
resultado alcançado dentro da sala de aula entre professor e aluno. É como 
se fosse uma troca de conhecimentos entre educador e educando. Esse é o 
eixo da prática pedagógica  “ L³”. 

Nesse depoimento, pareceu-nos que a preocupação da aluna é conceituar a prática 

pedagógica como um trabalho que ocorre dentro da sala de aula. É nesse local, constituído 

para a realização do ensino e da aprendizagem, que acontece a convivência entre professor(a) 

e aluno(a) mediando o conhecimento dinamizado pela prática docente; mediação necessária 

para a tradução da prática-teoria-prática.  

Nas palavras da aluna, a troca desses conhecimentos é eixo central da prática 

pedagógica. Entendemos, no entanto, que o possível cruzamento epistemológico que se 

estabelece entre o conhecimento histórico, as experiências e o conhecimento escolar constitui 

e define o caráter fundamental da prática pedagógica de uma escola. Nesse sentido, é na 

escola que podemos detectar a dimensão pedagógica que subsiste no interior da prática social 

global. 

Ao problematizar o conceito de prática pedagógica, outro aluno(a) do curso de Letras 

assim se expressou: 

 Prática pedagógica em uma escola pode ser uma prática feita para que 
todos da escola participem. Para que os alunos sejam críticos de sua 
realidade como escola. Então a prática pedagógica vai servir para 
transformar o conhecimento trabalhado com o saber pedagógico. É um 
aprendizado contextualizado. A prática pedagógica tem como eixo central 
o ensino e a aprendizagem. Um ensino de forma crítica para que o aluno 
tenha uma posição crítica como futuro professor, como futuro profissional, 
aliando a Didática e a prática pedagógica” L4. 
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O aluno(a) conceitua prática pedagógica como a organização do trabalho pedagógico da 

escola onde todos participam. O ensino e a aprendizagem assumem relevante importância 

como eixo central da prática pedagógica. Compreendemos que nesse conceito de organização 

do trabalho pedagógico, essa concepção busca estabelecer nexos com o projeto político 

pedagógico da escola como um todo. Procura criar conexões entre ensino e aprendizagem e se 

refere aos aspectos de domínio do conhecimento específico e pedagógico, necessários ao 

exercício da profissão. Salienta a importância de um ensino de forma crítica sobre as 

condições do contexto social em que eles(as) vivem, necessários ao futuro professor(a) e 

futuro profissional, articulando a didática e a prática pedagógica. 

Como pudemos observar, essa aluna ensaia passos de uma concepção de prática 

pedagógica voltada para novas formas de organização do trabalho pedagógico. Analisando as 

concepções de prática pedagógica das entrevistas durante a pesquisa, encontramos nesse 

depoimento, pontos que indicam caminhos possíveis para se exercer uma prática pedagógica 

que segundo Veiga “rompe com a fragmentação e o controle burocrático e aponta na direção 

das abordagens e análises da prática pedagógica da escola, da sala de aula e de suas 

relações com a sociedade” (1996, p. 158). 

Ao analisarmos o conceito de prática pedagógica descrita e problematizada por essa 

aluna do curso de Pedagogia atentamos para alguns pontos que merecem reflexão.  

A prática pedagógica do professor precisa ser eficiente na vida de cada 
aluno. O professor como mediador precisa estar sempre preocupado com a 
sua aprendizagem, para que possa passar com segurança para seu aluno essa 
prática, que vai facilitar a vida do aluno professor. Quanto mais preparado 
ele estiver, mais segurança passará para o seu aluno vivenciar essa prática 
pedagógica. O professor precisa estar em formação continuada, para que ele 
possa possibilitar ao seu aluno novas aprendizagens. Se o aluno não aprende, 
essa causa poderá estar na prática pedagógica. Ela não está sendo eficiente 
para a aprendizagem do aluno. Na verdade a prática pedagógica insere tudo 
que está acontecendo na sala de aula. A prática pedagógica traz a realidade 
do aluno para dentro da sala de aula. Essa é uma forma, um meio para 
favorecer, possibilitar a aprendizagem do aluno  P5. 

 

Ao problematizar a prática pedagógica “eficiente”, a aluna expressa a importância da 

formação do professor(a) como um processo contínuo de profissionalização. O conhecimento 

profissional do docente deve permanecer em estado de contínua construção e aperfeiçoamento 

para que possa “passar com segurança para seu aluno essa prática”. Para “P5”, a prática 
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pedagógica do professor(a) desempenha um papel  mediador(a) dos conhecimentos, na 

formação de professores(as) para que venham a ter uma atuação docente em sala de aula, que 

sirva de referência para outras práticas. 

Essa mesma aluna chamou a atenção para a falta de aprendizagem de alguns(as) 

alunos(as) que pode estar relacionada com a prática docente. A aluna indicou que as 

condições necessárias estão no professor(a), na sua ação de ensinar, de favorecer o êxito dessa 

ação que é a aprendizagem. Entendemos, nesse ponto, que a aluna quis dizer que o 

professor(a) precisa questionar sua prática pedagógica, com relação ao ensino e a 

aprendizagem dos alunos(as) que caminham em ritmo mais lento.  

Perguntando-se: por que o aluno(a) não está aprendendo? Faltam conteúdos e 

dinamismo na sala de aula? A abordagem do objeto a ser conhecido está de difícil 

compreensão? Como está acontecendo a relação professor(a) – aluno(a)? Como relacionar o 

conteúdo da sala de aula com o cotidiano do aluno(a)? Por que sua prática não está sendo 

eficiente? Nessas questões inquietantes podem conter, a nosso ver, os germes de uma prática 

pedagógica transformadora. Essa docência no Ensino Superior está voltada para uma 

aprendizagem significativa. 

No final do depoimento, a aluna conceituou prática docente relacionando-a ao conceito 

de prática pedagógica, afirmando que tudo que acontece dentro da sala de aula é prática 

pedagógica. Explicou que a prática pedagógica eficiente traz para sala de aula a realidade 

vivenciada pelo aluno(a). Essa proposição poderá possibilitar um ensino e uma aprendizagem 

como prática social.  

Compreendemos que na prática pedagógica, é fundamental que o professor(a) 

interprete, compreenda e explique a realidade da sala de aula, do ensino e da aprendizagem. É 

necessário que o docente se envolva de forma efetiva e afetivamente com o tipo de ação que 

vai exercer, partindo da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes, 

articulando as dimensões humana, técnica e político-social ao processo escolar. Esse deve 

estar comprometido com o encaminhamento de solução dos problemas educacionais 

contemporâneos, que nada mais são do que partes dos problemas sociais da atualidade. Essa 

prática pedagógica exige a articulação entre prática-teoria-prática.  
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Conforme pudemos analisar em seu depoimento, essa mesma aluna, “P5”, percebeu 

ainda que a prática pedagógica é o ponto de partida para orientar a ação docente através do 

nível empírico que é o da vida cotidiana, dos acontecimentos dos dados das experiências 

vivenciadas pelos alunos(as) buscando articular respostas nos desafios do dia-a-dia da sala de 

aula. 

Ao  expressar sua concepção sobre prática pedagógica, um aluno(a) do curso de Letras 

assim se expressou: 

A prática pedagógica orienta a lidar com a realidade do aluno e assim 
vivenciar uma prática que parte das experiências vividas pelo aluno em sala 
de aula L5. 

 

O depoimento deixou perceber que os alunos(as) consideram a experiência prática como 

determinante básico para as mudanças que possam operar em seu trabalho. No entanto, 

entendemos que essas experiências são articuladas pela mediação do conhecimento 

sistematizado, que vai muito além das experiências do cotidiano. A prática pedagógica das 

professoras de Didáticas  mira para alvos de maior amplitude, procurando mudanças que 

ultrapassem a esfera individual e representem aperfeiçoamento nas relações sociais. 

Nessa tarefa de reconstrução da prática pedagógica, Veiga (1996, p. 158) afirma: 

Desse ponto de vista a busca de uma nova organização do trabalho 
pedagógico que rompe com a fragmentação e o controle burocrático aponta 
na direção das abordagens e analises da prática pedagógica da escola e da 
sala de aula e de suas relações com a sociedade.  

Portanto, Veiga explica o papel importante desempenhado pelas instâncias colegiadas 

das instituições que podem mediar, gestar uma nova forma de organização do trabalho escolar 

e do projeto político-pedagógico que se caracterizará, efetivamente, na sala de aula, conforme 

observamos em suas leituras. 

Foi nessa perspectiva que buscamos na literatura clássica, na literatura contemporânea,  

no olhar dos alunos(as) dos cursos de Pedagogia e Letras e na prática pedagógica das 

professoras de Didática, contribuições teóricas, conceituais que nos ajudaram a compreender e 

interpretar o conceito de Didática, de Conhecimento e Prática Pedagógica. No próximo 

capítulo, abordaremos as considerações finais da pesquisa. 

** Os depoimentos foram transcritos conforme a linguagem usada pelos alunos (as). 
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            Há um lugar certo no Universo, 
Aonde posso me expressar e me realizar 
Esse lugar é qualquer lugar, 
Onde eu esteja disposto a ser, a dar e receber 
Há um tempo certo para poder brilhar, 
iluminar e crescer 
Esse tempo é qualquer tempo, 
Em que eu esteja presente e reconhecido 
Do que sou, do que posso, do que tenho 

a fazer, por mim e por outros 
Não busco longe, o que antes não 

conquistei aqui 
Exploro a plenitude do momento e do 

Espaço que conquisto agora 
E me preparo para alçar vôos, nos 

Patamares de luz de minha consciência 
Um caminho lindo me acompanha 

Um lugar maravilhoso me aguarda, 
A cada despertar 

 
By Belira 

 

Após percorrer os caminhos da pesquisa, buscando aguçar o exercício da curiosidade 

epistemológica, a inquietude e a crítica frente à realidade pesquisada, construímos e 

reconstruímos saberes junto aos sujeitos participantes e colaboradores, que contribuíram para 

a realização desse estudo. Assim, caminhamos em um permanente processo de busca, 

compreendendo que o trabalho de pesquisa é caracterizado também pela incompletude, pela 

inconclusão e pelo inacabamento do tema estudado. 

  

Foi a partir da reflexão da nossa prática pedagógica que fomos estimulados a construir o 

trabalho investigativo, cujo objetivo foi compreender o conceito da Didática nos cursos de 

Pedagogia e Letras, tomando como perspectiva o olhar dos(as) alunos(as) no espaço 

institucional da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. 

Procuramos analisar e interpretar concepções de Didática, Conhecimento e Prática 

Pedagógica no Ensino Superior  categorias em torno das quais a pesquisa se desenvolveu. 

Nessa perspectiva, à medida que construíamos nosso aporte teórico-metodológico, 

procedíamos a coleta de dados e, posteriormente, a análise do conteúdo, das informações/falas 

apresentadas nos questionários e nas entrevistas semi-estruturadas pelos alunos(as) e 

professoras. Foi do questionário e das entrevistas que trouxemos informações significativas 
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para a  investigação. Perguntamos: Qual a concepção que os alunos(as) tinham de Didática, de 

Conhecimento e de Prática Pedagógica?  

A observação, como procedimento da coleta de dados, também fez parte da pesquisa, 

desde os contatos iniciais com alunos(as) e professoras na sala de aula, ajudando-nos a obter 

as informações desejadas. Elegemos, no entanto, a entrevista como um procedimento 

relevante no desenvolvimento do  estudo. Acompanhava-nos insistentemente o pressuposto de 

que os alunos(as) estavam reconstruindo seus conceitos de forma embrionária na perspectiva 

do paradigma emergente. A pesquisa foi um processo difícil, complexo de ser vivenciado; 

cheio de avanços e retrocessos, muitas vezes inquietantes e movidos de dúvidas, próprias do 

processo de aprender e apreender a partir da realidade concreta. 

A incursão teórico-prática na instituição do Ensino Superior possibilitou considerar a 

importância do aprofundamento dos estudos sobre Didática, Conhecimento e  Prática 

Pedagógica  no tempo histórico atual que, segundo Boaventura (1989), deve ser considerado 

como um período em cuja emergência se vão acumulando os sinais indicadores de uma 

ciência pós-moderna. 

Consideramos importante, ainda, repensar os fundamentos da racionalidade da ciência 

moderna e mostrar que tanto as ciências exatas como as humanas são viáveis, necessárias e 

trazem grandes contribuições para o processo de construção do conhecimento. Também 

criamos e recriamos conhecimentos de forma intencional quando nos reuníamos para refletir 

criticamente, questionar, dialogar sobre uma situação, um desafio, uma questão, enfrentando 

juntos(as), alunos(as), professores(as) e a comunidade escolar, as situações-problema que 

surgiam no cotidiano da sala de aula e no espaço acadêmico em geral. 

Fizemos uma revisita teórica e epistemológica ao campo da Didática, procurando 

compreender o processo de ensino e aprendizagem em suas múltiplas determinações, a fim de 

atender aos objetivos que consistiam  levar os futuros(as) professores(as) à compreensão da 

prática, teorizando e praticando, na perspectiva da ação-reflexão-ação. Compreendemos a 

escola enquanto realidade concreta inserida no contexto histórico-social, tomando como ponto 

de partida a dinâmica da sala de aula, refletindo e discutindo a prática pedagógica de maneira 

contextualizada. A prática pedagógica não está submetida apenas à lógica interna de seus 

campos, mas sim, às forças sociais que a sustentam. As decisões pedagógicas estão 

articuladas a uma concepção de conhecimento que, por sua vez, mantém sua distribuição 

numa lógica política, própria das estruturas de poder da sociedade. 
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Discutimos os saberes profissionais, além de outros saberes que alicerçam o trabalho e a 

formação dos professores no Ensino Superior. Nesse sentido, sem perdermos de vista o 

contexto em que se dá o processo de profissionalização, a constituição da profissionalização 

precisa centrar-se no que efetivamente pode constituí-la. Os saberes profissionais que Pimenta 

(1999) aponta como saberes da experiência, do conhecimento e das áreas pedagógicas de 

modo articulados, sintetizam uma base de conhecimentos necessários à profissão docente. 

Nesse trabalho, também refletimos sobre o pensamento de outros autores(as) que 

possibilitou uma busca de articulação entre a ação investigativa, a atuação profissional e a 

ação formativa dos(as) professores(as). Quando atribuímos importância relevante aos saberes 

e às experiências dos alunos(as) bem como às questões postas pelo contato direto com as 

atividades desenvolvidas em sala de aula, a ação pedagógica, que passa pelo movimento da 

ação-reflexão-ação, vivencia a proposta  organizada de trabalho.  

Na busca de refletir e discutir sobre a Didática e seus saberes, procuramos entender o 

processo didático vinculando professoras e alunos(as) mediados(as) pelo conhecimento e 

permeados(as) pelas intencionalidades sociopolíticas e pedagógicas, analisando com critério 

os saberes dos(as) professores(as) e alunos(as) que se relacionam com o campo da Didática.  

Entre esses saberes, mostramos que Cunha (2004) agrupa os saberes relacionados com o 

contexto da prática pedagógica; os saberes relacionados com a ambiência da aprendizagem; 

os saberes relacionados com o contexto sociohistórico dos alunos; os saberes relacionados 

com o planejamento das atividades de ensino; os saberes relacionados com a condução da 

aula nas suas múltiplas possibilidades e os saberes relacionados com avaliação da 

aprendizagem. Esses diferentes saberes se articulam entre si e definem dependências “mútuas, 

num amálgama que reflete a complexidade do ato pedagógico”. (CUNHA, 2004, p. 34). A 

autora procura articular e inter-relacionar a questão dos saberes, integrando os conhecimentos 

de uma área específica com os de outras áreas voltadas para o compromisso com relação à 

formação de profissionais docentes. 

Com relação às categorias de análise, elegemos a Didática, o Conhecimento e a Prática 

Pedagógica identificadas durante o processo de investigação teórica da pesquisa  que se 

embricou à de campo, perpassando todo o trabalho. Os alunos(as), ao responderem os 

questionários, no início da vivência da disciplina, apresentaram um conceito de “Didática”, de 

modo geral, como uma disciplina com características prescritivas, normativas, 
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fundamentando-se em modelos pré-estabelecidos, preocupada em transmitir conteúdos, em 

destacar procedimentos e em busca de receitas.  

Com relação à categoria “conhecimento”, no início da vivência da disciplina os 

alunos(as) referiram-se, em sua maioria, como algo que se recebe pronto sem vincular o 

conhecimento com o contexto social mais amplo, em um processo reflexivo, crítico, 

interpretativo, na construção do conhecimento e na interpretação da realidade. A idéia que 

sustentavam suas concepções afirmava que, “primeiro, o aluno precisava dominar a teoria, 

para depois entender a prática e a realidade”. 

Quando questionamos as concepções de prática pedagógica, observamos que os 

alunos(as) compreendiam na sua maioria, como concepção dicotômica, voltada para 

pressupostos teórico-metodológicos, para a transmissão de conteúdos, concepções de ensino e 

aprendizagem, apresentando relevância à prática docente. Com a implementação e o 

fortalecimento das discussões em sala de aula e no cotidiano do espaço acadêmico, 

encontramos achados que foram analisados e que ora os apresentamos. 

Salientamos, de início, que transpareceu na fala da maioria dos alunos(as), futuros(as) 

professores(as), que a disciplina Didática ajudou a desencadear, dar suporte à reconstrução de 

seus conceitos e a articular o conhecimento prático com o saber sistematizado. Essa visão 

contextualizada e multidimensional aconteceu pela ação e  reflexão/crítico-interpretativa que 

o professor(a) pode provocar ao problematizar, criar situações novas, que suscitaram nos 

alunos(as) dúvidas que os levavam a um processo de “desequilíbrio” momentâneo, a um 

processo de maturação que o fazer didático, dependendo da ação que professores(as) e 

alunos(as) tomavam ao argumentar, questionar,  criticar procuravam superar a curiosidade 

ingênua dos alunos(as) e assim, chegarem  a um processo de síntese. 

A nosso ver, as atividades desenvolvidas pelas professoras fez da prática articulada à 

teoria um consistente processo dialético. No entanto, convém realçar que a formação desses 

alunos(as) é fruto de um processo e que mesmo havendo um professor(a) como mediador(a), 

ela acontece como resultado de múltiplos determinantes. Assim como a reconstrução dos 

conhecimentos, a discussão em sala de aula é um elemento importante, não pudemos deixar 

de levar em conta as leituras que os alunos(as) faziam e a influência dos não docentes e de 

outras forças sociais que colaboraram na sua formação profissional e pessoal.  
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Assim, de acordo com os depoimentos, os conceitos de Didática,  conhecimento e 

prática pedagógica transcenderam o sentido puramente técnico instrumental procurando 

reconfigurar suas concepções a partir da prática em um processo de ação-reflexão-ação, 

sinalizando proposições para uma visão dessas categorias, voltadas para “inovações 

edificantes” (VEIGA, 2006). As professoras partiram dos conhecimentos prévios dos 

alunos(as), os levaram mais adiante propondo situações que ofereciam desafios que estavam 

ao seu alcance e que levou cada um a progredir, através de um processo de mobilização 

pedagógica. 

Um aspecto relevante dos achados foi a não compreensão dos alunos em sua maioria 

com relação ao conceito de “prática docente” e “prática pedagógica”. Em seus depoimentos, 

eles(as) conceituaram “prática docente” como se fosse “prática pedagógica”. Essa incursão, 

teórico-prática na discussão sobre a prática pedagógica e a prática docente de uma instituição 

do Ensino Superior possibilitou constatar a necessidade do aprofundamento dos estudos nessa 

direção. Foi possível, ainda, observar que as alunas do curso de Pedagogia eram mais 

participativas, compreendiam e interpretava os textos trabalhados com mais facilidade.  

Ao longo desse estudo e em uma retomada dos objetivos propostos inicialmente, 

pudemos analisar as concepções de Didática, Conhecimento e Prática Pedagógica 

apresentadas pelos alunos(as) dos Cursos de Letras e Pedagogia da FAFICA. Os seus olhares 

traduziam suas histórias de vida pessoal, cultural, política e social, seus tempos de escola e de 

formação, suas concepções de mundo, de sociedade, de homem e de escola. Seus olhares 

mostravam a compreensão de um conhecimento que se constrói de forma solitária, mas 

também um conhecimento construído na parceria, na cumplicidade e no conjunto, portanto, de 

forma solidária.  

Seus olhares acenavam para a compreensão de uma prática pedagógica que se confundia 

com a prática docente, mas também anunciavam o desejo de desconstruir, ressignificar e 

redimensionar suas concepções sobre essas práticas. Seus olhares retratavam a compreensão 

de uma didática instrumental, fundada na lógica da inovação técnica, mas também 

sinalizavam para a compreensão da Didática como veículo de inovação edificante, 

preocupada com a contextualização e com a multidimensionalidade do processo educativo. 

Esperamos, ao final dessa investigação, poder contribuir com tantos outros olhares de 

alunos(as), professores(as) e pesquisadores(as) que, em um movimento intencional, coletivo e 
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dialético de ação-reflexão-ação, queiram fazer das ações de ensinar, aprender, e apreender um 

dos caminhos assentados no caráter emancipador e argumentativo que favoreça  a construção 

de uma postura mais  científica no ensino, voltada para a ciência emergente,  para a inovação 

edificante.  

Esse estudo representou muito mais, o início de outros, no sentido de repensar a 

formação de professores(as) e de forma particular, o papel desempenhado pelo ensino da 

Didática  nesse processo.    
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Anexo 1 

Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação 
Pesquisa: O Ensino da Didática sob o olhar do(a) aluno(a) dos cursos de Licenciatura – 
Uma experiência na FAFICA 
Local: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru 
Orientadora: Profª Drª Aída Maria Monteiro Silva 
Orientanda: Ozana Mª da Cunha Cavalcanti 
 
 Instrumento de Coleta de Dados – Anexo 1 - Questionário  
 
  Prezado(a) aluno(a) 
 
 Estamos iniciando uma pesquisa sobre o processo de ensino da Didática nos cursos de 

Pedagogia e Letras da FAFICA. Tomamos como referência o seu olhar, considerando o seu 

pensamento e a sua fala como ponto de partida de nossa pesquisa. Certos de contar com a sua 

colaboração, agradecemos-lhe antecipadamente. 

 
1 – Dados Pessoais 
  
 . Gênero: Masculino( ) Feminino( ) 
 . Residência: Caruaru ( ) Cidade próxima( ) Qual?  
 
2 – Escolaridade 
. Ensino Fundamental: Regular ( ) Educação de jovens adultos ( ) 
. Ensino Médio: Curso: Regular ( ) Supletivo ( ) CEFET ( )  
 Local: 
. Graduação: 
. Você fez outro curso de graduação? ( ) Sim ( ) Não 
 Se positivo: qual? 
. Curso em formação na FAFICA:  
 
3 – Atividade Profissional 
3.1 Em Ensino: 
• Educação Infantil ( ) . Ensino Fundamental I ( ) Ens. Fundamental II ( _) 
• Ensino Médio: Curso:  
• Educação de Jovens e Adultos ( ) 1ª . fase( ) 2ª. fase ( ) 
• Educação Especial ( )  
• Educação Profissional:  
 
3.2 Escola onde trabalha:  
 ( )Pública ( ) Particular – Cidade:  
3.3 Exerce outra atividade profissional? Sim ( ) Não ( ) Qual?  
 
4 – Informações Gerais  
  
4.1 Porque escolheu fazer este Curso? 
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4.2 Este curso tem ligação com suas aspirações pessoais e profissionais? Justifique: 
 
4.3 Gostaria de mudar de curso? Por quê?  
 
4.4 Sua atividade profissional contribui para o seu processo de formação acadê- 
mica? Justifique. 
 
4.5 Seu processo de formação acadêmica contribuiu para a sua atividade profis-sional? 
Justifique. 
 
4.6 Qual a sua concepção de Didática? 
 
4.7 Você considera que o conhecimento construído nas aulas de Didática influenciará sua 
prática, como futuro(a) professor(a)? Por quê? 
 
4.8. Para você o que é conhecimento 
 
4.9. Existe relação entre a prática pedagógica do(a) professor(a) de didática e a dos(as) 
professores(as) das disciplinas especificas? Por quê ? 
  
4.10. Como você avalia as aulas do(a) professor(a) de Didática ? Explique. 
 
4.11. Para você, o que é ser um professor(a) que tem prática pedagógica?  
 
4.,12 Como você compreende o conceito de Prática Pedagógica? 
  
4.13 Que conteúdos e metodologias você considera importantes para serem trabalhados na 
Disciplina Didática? 
 
4.14 Na sua percepção, o curso de Licenciatura está contribuindo para a formação docente? 
Sim ( ) Não ( ) Por quê? 
 
4.15 Indique livros da área pedagógica que você leu, durante esse curso. 
 
4.16 Quais as principais expectativas que você tem para o futuro como professor(a)? 
 
4.17 Observações que queria acrescentar. 

�  

 
 
 

Obrigada pela participação, colaboração e apoio. 

  Ozana Maria da Cunha Cavalcanti. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/UFPE 
 Mestrado em Educação 
 
 
Mestranda: Ozana Mª da Cunha Cavalcanti 
Orientadora: Professora Dra. Aída Monteiro 
Objeto de Pesquisa: O Ensino da Didática Sob o Olhar do(a) Aluno(a) dos Cursos de 
Pedagogia e Letras 
Local da Entrevista: FAFICA  
Data:____/____/____ 
 
 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS Nº 02 
 Roteiro da entrevista 
 

1. Qual o curso que você fez? 
 
2. Que conceito você tinha de Didática no início do 5º período e hoje no final do VI 

período?  
 
3. Como você compreende hoje prática pedagógica? 

 
4. Quais as apreciações que você faz com relação à forma como é desenvolvida  

 a prática pedagógica na sala de aula de Didática? 
 
5. Qual a sua concepção sobre a formação de professores(as) vivenciada pela FAFICA? 
  
6. Hoje, no final do VI Período, qual a sua concepção de conhecimento? 

 
7. Como trabalhadores(as) da educação, você participa de movimentos sindicais? Por 

quê?  
 

8. Você participa de algum movimento social? ( ) Sim ( ) Não. Especifique. 
 
9. Você está associado(a) a algum órgão de pesquisa científica? ( ) Sim ( ) Não. 

Especifique. 
 

 
                 

 


