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RESUMO 

 

O conhecimento didático na formação do docente, especialmente do ensino 

superior, é considerado oportuno e de grande importância. Hoje, parece ser um 

dos mais relevantes, posto que o significado da Didática está implícito nas 

entrelinhas do domínio de diversos campos de conhecimentos. Este estudo tenta 

dar continuidade ao debate e tem como foco a questão do significado da Didática 

na formação do profissional docente, com um olhar a partir da prática do professor 

de ensino superior. Nossa pretensão básica é compreender o significado da 

Didática, tendo como premissa a percepção dos docentes de ensino superior, na 

formação inicial do professor, delineando uma análise da importância, desta área, 

na referida formação, bem como em relação à sua prática pedagógica docente, 

identificando, também, os elementos constitutivos pedagógicos referendados por 

estes professores. No período de abril a agosto de 2004 desenvolvemos o 

trabalho de campo com a aplicação dos instrumentos eleitos para realização desta 

investigação, compreendendo a realização das entrevistas e das observações da 

sala de aula. O universo dos sujeitos, desta pesquisa, foi composto por dez 

professores de duas faculdades, sendo cinco professores da Faculdade 

denominada, nesta pesquisa, de Alfa e cinco da Faculdade Beta, compreendendo 

cinco licenciaturas: Biologia, Geografia, História, Letras e Matemática em dois 

municípios pernambucanos: Arcoverde e Garanhuns. Além das entrevistas, seis 

professores, do total, foram observados nas aulas, sendo, nesta etapa, três 

professores de cada instituição. As análises realizadas mostram que o significado 

 



 

da Didática reitera a existência de alguns avanços teórico-práticos, apesar dos 

percalços encontrados, na área, durante este estudo. Dentre alguns achados, 

observamos que a atuação do profissional docente de ensino superior tende a ser 

mais incisiva quanto à prática reflexiva nos cursos de formação de professores. 

Outra questão é a necessidade de darmos continuidade à formação docente, 

principalmente, no aspecto pedagógico. Isso nos permite inferir que há o 

reconhecimento do papel da Didática na prática docente, embora existam alguns 

contrapontos nas concepções apresentadas pelos professores. A reflexão, nesta 

área, poderá favorecer a uma modificação de postura dos professores de ensino 

superior para uma nova ação docente. 

 
 
Palavras-Chave: didática - formação de professores - ensino superior - prática 

pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 

The didactic knowledge in the teacher’s training, especially in higher 

education, is considered to be very important. Nowadays it seems to be one of the 

most relevant, due to the fact that the importance of the didactic is implicit in many 

other fields. This study tries to make continuity of this debate and it focus on the 

importance of the didactic in the teacher’s training and it looks at the teaching 

practice in higher education, dealing with topics about the history of the didactic, 

the teacher’s training in higher education courses and the pedagogical practice, so 

that it could contribute, even in a provisional way, to understand this problem. 

These categories were always present during this study whose aim was to 

understand the importance of the didactic, having as the main premise the 

perception of the teachers in higher education, showing an analysis of importance 

in relation to their pedagogical practice and also identifying the pedagogical 

elements given by the teachers. In this research, the qualitative approach was 

used and the literature was broadening to give more support. Between April and 

August 2004, the fieldwork happened and it included interviews and teaching 

observation. Ten teachers were observed during this period: five from Alfa 

university and five from Beta university and they teach at five different courses: 

Biology, Geography, History, Arts and Mathematics in two cities in Pernambuco: 

Arcoverde and Garanhuns. Six out of ten teachers (three from each university) 

were interviewed and they had also four of their lessons observed. These 

analyses, even though they are provisional, show that there had been some 

improvement in this area nowadays. The teaching practice in higher education 



 

seems to be more incisive in the teacher’s training courses. It’s the importance of 

the use of the didactic in the teacher’s practice and the knowledge of it, which will 

help us to have some better changes in the teacher’s attitude. 

 
 
 

Keywords: didactic - teacher’s training - higher education - pedagogical practice 
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As transformações que ocorrem na sociedade e, por sua vez, no 

sistema educacional exigem, continuamente, uma investigação mais consciente e 

consistente em todos os âmbitos ligados à área pedagógica, e uma sinalização de 

alternativas para melhoria da qualidade do ensino, nos seus diferentes níveis, 

especificamente. Neste estudo, centrado no ensino superior, procuramos ressaltar 

a importância da renovação das instituições desse nível de ensino, a fim de que 

haja um despertar para um novo profissional docente, colocando em evidência o 

significado da Didática na sua formação. 

Esses aspectos são tratados enfaticamente por Imbernón (2001) 

ao evidenciar que 

essa necessária renovação da instituição educativa e esta nova forma de 
educar requerem uma redefinição importante da profissão docente e que 
se assumam novas competências profissionais no quadro de um 
conhecimento pedagógico, científico e cultural revisto. Em outras 
palavras, a nova era requer um profissional da educação diferente (p. 
12). 
 

Recentemente, percebemos uma preocupação, por parte dos 

educadores, com a formação dos professores universitários, com o 

desenvolvimento profissional dos docentes e com a reconstrução contínua da 
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Didática expandida no setor educacional. Essa preocupação é materializada com 

a realização de grande número de eventos educativos relacionados aos temas de 

Didática, de Formação de Professores e de Docência no Ensino Superior, bem 

como de pesquisas relevantes nessas respectivas áreas. 

Nesse sentido, a atual formação de professores, por exigir novos 

desafios, necessita, evidentemente, do domínio de diversos conhecimentos: 

científicos, tecnológicos, didático-pedagógicos, sempre permeados da ética, da 

posição política, da criticidade, da criatividade, da afetividade, ressaltando, esta 

última, o lado humano. 

Essas exigências vêm corroborar o estudo de Cunha (1992), no 

seu livro “O Bom Professor e sua Prática”. 

A proposta de formação, como nos é dado ver, depende da concepção 
que se tem de educação e de seu papel na sociedade desejada. Quase 
todas as propostas atuais contemplam o saber específico, o saber 
pedagógico e o saber político-social como partes integrantes da formação 
dos professores. A ênfase em um desses elementos e o ponto de partida 
para esta formação é que diferem de autor para autor. O principal ponto 
de discussão parece ser a relação que se estabelece entre essas três 
abordagens (p. 29). 
 

Na mesma linha, Pimenta e Anastasiou (2002) nos chamam a 

atenção à necessidade de um conjunto de conhecimentos, que devem fazer parte 

da formação docente: 

[...] Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, 
pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação teórica e 
criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, conflituosas e, 
por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares e não escolares. 
É da natureza da atividade docente proceder à mediação reflexiva e 
crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana 
dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir 
e distribuir conhecimentos (pp 14-15). 
 

E, continuando, essas duas autoras enfatizam que 

[...] é preciso levar em conta que todo conteúdo do saber é resultado de 
um processo de construção do conhecimento. Por isso, dominar 
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conhecimentos não quer dizer apenas apropriação de dados objetivos 
pré-elaborados, produtos prontos do saber acumulado. Mais do que 
dominar os produtos, interessa aos alunos compreender que estes são 
resultantes de um processo de investigação humana. Assim, trabalhar o 
conhecimento no processo formativo dos alunos significa proceder a 
mediação entre os significados do saber no mundo atual e aqueles dos 
contextos nos quais foram produzidos. Significa explicitar os nexos entre 
a atividade de pesquisa e seus resultados, portanto, instrumentalizar os 
alunos no próprio processo de pesquisar (pp 16-17). 
 

Além da concepção, do papel da educação e dos diversos 

saberes que fazem parte da formação do docente, precisamos entender e discutir 

o que compõe essa gama de conhecimentos, mais precisamente o acadêmico-

científico, a metodologia dessa composição, bem como as formas de organização 

curriculares. 

Nessa perspectiva, o conhecimento didático na formação do 

docente, especialmente do Ensino Superior, parece-nos ser, hoje, um dos mais 

relevantes, uma vez que, conforme Pimenta e Anastasiou (2002), 

Ser professor universitário supõe o domínio de seu campo específico de 
conhecimentos. Mas ter o domínio do conhecimento para ensinar supõe 
mais do que uma apropriação enciclopédica. Os especialistas, para o 
serem, precisam se indagar sobre o significado que esses conhecimentos 
têm para si próprios, o significado desses conhecimentos na sociedade 
contemporânea, a diferença entre conhecimentos e informações, 
conhecimento e poder, qual o papel do conhecimento no mundo do 
trabalho, [...] como se inserem aí os conhecimentos históricos, 
matemáticos, biológicos, das artes cênicas, plásticas, musicais, das 
ciências sociais e geográficas, da educação física. Qual a relação entre 
esses conhecimentos. Para que ensiná-los e que significados têm na vida 
dos jovens alunos dos quais serão professores. Como as instituições 
trabalham o conhecimento. Que resultados conseguem. Que condições 
existem nelas para o trabalho com o conhecimento na sociedade atual. 
Essas questões põem em evidência a dimensão de educabilidade do 
conhecimento: como trabalhar o conhecimento na formação dos jovens? 
Qual o significado do trabalho do professor nisso? Qual o significado da 
didática nessa formação? (destaque nosso) (p. 80). 
 

A partir dessa compreensão destacamos os seguintes 

pressupostos da formação docente, de forma que: 

• o profissional de ensino seja um sujeito aberto ao 

desenvolvimento permanente, incluindo formação inicial e 
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continuada, concebidas de forma articulada entre ensino-

pesquisa-extensão; 

• a formação do educador tenha como dimensão principal a 

docência, implicando numa atuação profissional não 

meramente técnica, mas também intelectual e política nas 

universidades ou em outros espaços pedagógicos; 

• o trabalho do professor esteja comprometido com o 

desenvolvimento integral do aluno-cidadão, sendo 

importante o desabrochar pessoal e intelectual nas suas 

múltiplas capacidades; 

• a formação do docente inclua, necessariamente, como 

atuação do professor o desenvolvimento de pesquisas 

para produção de conhecimentos científicos e pedagógicos 

atrelados à tecnologia educacional, ao mesmo tempo em 

que contemple a humanização dos indivíduos em busca de 

uma “cidadania mundial”.1 

Diante do exposto, com este estudo tentamos investigar o 

significado da Didática na formação do profissional docente no ensino superior, 

abordando tópicos referentes ao breve histórico da didática, à formação de 

professores de ensino superior e à prática pedagógica, tendo como foco o 

significado da Didática, a serem desenvolvidos nos capítulos que compõem este 

                                                
1 Pimenta (2002, p. 46), parafraseando expressão usada por Morin (1993), ao declarar que o 
desafio do século XXI será a geração da referida cidadania. 
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trabalho, a fim de que respaldem a discussão e possam contribuir, mesmo que de 

forma provisória, para a compreensão do problema proposto na pesquisa. 

Estudarmos, pois, o significado da Didática na formação do 

profissional docente, de forma contextualizada, é considerado oportuno e de 

grande importância, uma vez que pressupomos o reconhecimento do papel da 

Didática na prática docente e o conhecimento de sua realidade, com vista à 

formação inicial de professores, que poderão favorecer uma modificação de 

postura dos professores universitários para uma nova ação docente. 

O impulso exórdio, para realização desta investigação, se deu por 

conta da nossa preocupação como pesquisadora com a questão sobre o 

significado da didática na formação do profissional docente, a partir de nossa 

própria formação acadêmica, enquanto aluna, analisando as aulas ministradas 

pelos professores do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade 

Católica de Pernambuco, no período de 1985 a 1988. Na Pós-Graduação, no 

Curso de Especialização, em 1990, quando tivemos outra oportunidade, ainda 

como estudante, de percebermos que os professores com formação básica em 

Pedagogia englobavam todos os aspectos (científico, pedagógico, político, 

humano, entre outros) em suas aulas. No entanto, os professores das outras 

áreas, geralmente, não lembravam desses aspectos, enquanto conjunto, isto é, os 

que eram bacharéis não articulavam os saberes científicos aos saberes 

pedagógicos, deixando lacunas. 

Ademais, este tema foi se construindo, também, através da 

reflexão de nossa própria prática pedagógica, enquanto professora, no percurso 

dos vinte e três anos dedicados ao trabalho docente. Ao longo dessa jornada, 
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analisamos com profundidade, constantemente, as observações feitas pelos 

alunos e as nossas próprias reflexões sobre a prática pedagógica desenvolvida 

em sala de aula nos cursos de licenciaturas, nas graduações, e de 

especializações, em nível de pós-graduação, tendo como referencial nossa própria 

formação docente. Isto faz com que erremos menos nos pontos que defendemos 

e acreditamos serem imprescindíveis na formação dos professores no ensino 

superior.  

Nessa trajetória, não poderíamos deixar de destacar que o porquê 

desta inquietação foi, também, consolidado nas leituras realizadas sobre o tema 

durante todo esse arco de tempo, principalmente, quando trabalhamos tendo 

como referencial teórico o livro A Didática em Questão, em 1985. Esse debate 

teórico, realmente, abriu outras formas de obtermos informações, através de 

questionamentos informais junto aos colegas professores, aos alunos e até às 

pessoas sem experiência em educação, a fim de sabermos suas opiniões e 

confrontá-las ou adicioná-las com as suas preocupações e com a constante 

revisão da literatura. Isso, porém, não nos trouxe um esclarecimento desejado e 

plausível para esse problema. Entendemos, pois, que esta investigação e outras 

aprofundadas leituras ajudarão, provisoriamente, a responder a esse impasse. 

Um ponto relevante, para subsidiar a construção das nossas 

respostas às inquietações relatadas, pensamos estar articulado, nessa rede de 

fatores até aqui mencionada, ao trato atual do conhecimento que se desenvolve 

nas instituições de ensino e, neste caso específico, nas de ensino superior. Este 
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último, fruto, certamente, da influência do “paradigma positivista”2 sobre as 

práticas tradicionais desenvolvidas nos espaços acadêmicos. Apesar do professor 

universitário tentar negar o pensamento positivista e recuperar a idéia de que a 

educação é, ao mesmo tempo, um projeto político e filosófico e que seu 

entendimento não se restringe, exclusivamente, à racionalidade científica, o que 

temos observado é uma posição, na maioria das vezes, do professorado com 

visões e posturas positivistas.  

Essa idéia positivista pode ser retratada na maneira como as 

aulas são ministradas (reprodução de textos e falas sem reflexões críticas, isto é, 

sem entendimento do fenômeno educacional contextualizado, inserido em uma 

realidade histórica, que sofre uma série de influências), as posições na tomada de 

decisões em reuniões e encontros, em que há persistência no posicionamento, 

apesar de sabermos que, no momento, ele não é consistente e nem coerente com 

a situação, porque “[...] cada vez mais se entende o fenômeno educacional como 

situado dentro de um contexto social, por sua vez inserido em uma realidade 

histórica, que sofre toda uma série de determinações [...]” (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 5), bem como suas “certezas” são colocadas sem argumentos científicos, 

entre outras circunstâncias. Isso significa dizer que esse professor, ainda, não se 

tornou um professor com múltiplas dimensões, contemplando a visão humana, 

ética, social, política, técnica, entre muitas outras. 

 

                                                
2 Segundo Lüdke e André (1986), “[...] paradigma, por indicar uma espécie de modelo, de 
esquema, de maneira de ver as coisas e de explicar o mundo. Positivista por ter sua origem remota 
no filósofo francês Augusto Comte, que, no início do século passado (século XIX, grifo nosso), 
lançou as bases de uma sociologia positivista, para qual o método de estudo dos fenômenos 
sociais deveria aproximar-se daquele utilizado pelas ciências físicas e naturais” (p. 6). 
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Nesse sentido, para sermos um profissional docente de boa 

qualidade3 voltado à incerteza da atualidade, é preciso, como nos explica Cardoso 

(2003) 

[...] ser bom professor, hoje, implica desenvolver as qualidades 
emocional/afetiva, política e conhecimentos (domínio de conteúdo e 
metodológico) que, a nosso ver, requerem uma formação que abranja as 
dimensões humana, política, epistemológica e ética, entre outras [...] (p. 
30). 
 

Isto demonstra que o docente deve construir sua formação numa 

perspectiva multidimensional, sendo o sujeito construtor do seu conhecimento, 

abolindo práticas que buscam internalizar o saber numa visão inquestionável. 

Cunha (1992), citando Trigueiro Mendes, explica-nos o sentido da 

internalização que “significa consciência passiva, implícita, acompanhada pela 

percepção difusa quanto aos fenômenos culturais, econômicos e políticos” (p. 31). 

Enquanto que contextualizando e “contrapondo à internalização, a conscientização 

é o processo ativo, explícito, crítico e projetivo” (p. 31). 

Dentro desse contexto e levando em conta a necessidade de 

garantir uma base comum nacional,4 o conhecimento profissional do docente, 

enfatizado nas universidades ou em outros espaços de ensino superior,5 deve ter 

entre seus fundamentos as questões dos saberes didáticos. Esses saberes devem 

                                                
3 Boa qualidade, aqui, no sentido usado por Rios (2004) “[...] A boa qualidade, que queremos para 
nossa educação, se revela no trabalho competente, que tem como eixo fundamental a dimensão 
ética, cujo horizonte é a afirmação do bem comum. A formação de boa qualidade será, então, 
aquela que cria condições para a construção cotidiana e coletiva da cidadania e da felicidade” (p. 
2). 
4 “[...] Esta postula uma base material para integração mínima de estudos exigíveis inclusive para 
corresponder ao princípio da formação básica comum do Art. 210 da Constituição Federal” 
(Parecer CNE/CP 28/2001, publicado no D.O.U. de 18/1/2002, Seção 1, p. 31), bem como consta 
no Art. 64 da LDB nº 9394/96. 
5 Centros universitários, Faculdades Integradas, Institutos ou Escolas Superiores de Educação. 
São esses os vários tipos de instituições de ensino superior legais, conforme LDBEN nº 9394/96. 
Cada uma dessas instituições tem um tipo de exigência peculiar de produção, estando a docência 
presente em todas elas. 
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ter em vista o melhor desempenho pedagógico do professor universitário, dado 

que sua função principal é propiciar o desenvolvimento e as diferentes 

aprendizagens dos alunos-cidadãos,6 sem esquecer os demais conhecimentos 

imbricados entre si e tendo sempre em vista a aprendizagem integral, a 

aprendizagem plena do aluno, futuro docente. 

Há uma correspondência dessas idéias com o pensamento de  

Valle (1998) 

[...] as universidades devem ter liberdade para propor e desenvolver 
experiências, projetos e programas pedagógicos, mas que, ao se levar 
em conta uma base comum nacional, sejam garantidas, na formação dos 
futuros professores, três dimensões fundamentais e intrinsecamente 
relacionadas: a dimensão profissional, correspondente aos 
conhecimentos que identificam a categoria profissional, a dimensão 
epistemológica, necessária à ‘transmissão’ e à elaboração do saber e a 
dimensão política, capaz de repensar e de refazer a relação teoria-prática 
(p. 44). 
 

Muitos têm sido os estudos sobre o tema Didática e Formação de 

Professores, mas foi por ocasião da realização do Seminário A Didática em 

Questão que se levantaram várias questões, dentre elas: como seriam as 

licenciaturas se fosse extinta a disciplina Didática? Esta questão, no depoimento 

de alguns profissionais de educação e licenciandos, foi respondida da seguinte 

maneira: em nada se modificaria o perfil da prática pedagógica da maioria dos 

docentes. A partir dessas questões levantadas, indagamos: será que falta, junto 

aos docentes, credibilidade para os conhecimentos didáticos? 

Contudo, se faz necessário continuarmos a refletir, hoje, sobre o 

que se pretende com a Didática na formação do profissional docente. Darmos 

receitas com ingredientes importados que não se encontram disponíveis no 

                                                
6 Pode-se dizer que essas aprendizagens passam por propiciar ao aluno “[...] a não ter medo do 
poder do Estado, a aprender a exigir dele as condições de trocas livres de propriedade, e 
finalmente a não ambicionar o poder como a forma de subordinar seus semelhantes [...]” 
(FERREIRA, 1993, p. 229). 
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mercado? Copiarmos modelos estrangeiros? Distanciarmos da escola e da sua 

clientela a contextualização da realidade social e das condições da prática 

docente? É esta, ainda, a concepção da Didática proclamada e trabalhada? Por 

que, apesar de toda “evolução” da Didática e tecnologia do ensino, ainda não 

conseguimos um impacto positivo sobre o conhecimento didático significativo na 

formação do docente? O que será que, ainda, é lacuna para Didática: 

fundamentação e/ou conscientização do professor em articular as disciplinas ou 

áreas afins? Qual a Didática necessária à formação do profissional docente? 

Quais os saberes constitutivos atuais na formação do profissional docente? 

Esses questionamentos, que alicerçaram as reflexões em todo 

nosso estudo, tiveram como aporte teórico definições dos conceitos principais do 

tema da pesquisa, para auxiliar a tecer um diálogo entre a teoria e o problema 

estudado, nos capítulos finais deste texto. Nossa pesquisa lançou mão das 

seguintes categorias: conceito de Didática, formação do professor universitário, 

ensino superior e prática pedagógica docente, pormenorizando-os ao longo dos 

capítulos componentes deste trabalho científico. 

Estas categorias estiveram presentes no percurso investigativo, 

cuja finalidade básica foi nos ajudar a compreendermos o significado da Didática, 

tendo como premissa a percepção dos docentes universitários, na formação inicial 

do professor, delineando uma análise da importância desta área nesta formação, 

bem como em relação a sua prática pedagógica docente, a partir dos elementos 

constitutivos pedagógicos referendados pelos professores de ensino superior. 

A tessitura de um diálogo entre a teoria e o problema pesquisado, 

encontrado no cotidiano de professores, foi uma idéia também originada a partir 
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da lembrança dos textos que compuseram o livro Medo e ousadia – o cotidiano do 

professor de Freire e Shor (1986), quando os mesmos conversam todo tempo e 

em um dos diálogos expressam: “[...] estamos decididos a dar continuidade, aqui, 

a um diálogo que ocorre com freqüência sobre a teoria e a prática pedagógica 

dialógica” (p. 12). E ainda quando acrescentam: “[...] Talvez possamos captar os 

dramas da vida real naquilo que aprendemos dentro e fora da sala de aula. Nada 

mais convincente do que os fatos da vida real. O objetivo principal [...] é que a 

teoria consiga abranger o cotidiano”  (Ibid., p. 13). 

Esse cotidiano da vida real é que está muito próximo ao que se 

tenta colocar em prática acerca do significado da Didática na formação docente, 

observando a sala de aula do professor de ensino superior, na sua prática 

pedagógica diária. 

Por querermos estudar este significado da Didática é que 

escolhemos o contexto da formação inicial de professores, no caso, docentes 

universitários das Licenciaturas em Biologia, Geografia, História, Letras e 

Matemática sem, com isso, desfazer os outros cursos de Graduação. Esta escolha 

considerou nosso critério de interesse particular, como pesquisadora, levando em 

consideração sermos integrantes do cenário da educação superior, ou seja, 

atuamos como professora universitária. 

Um pensamento que corrobora nossa escolha é o de Cunha 

(1992): “[...] é impossível desconhecer que sem professor não se faz escola e, 

conseqüentemente, é fundamental aprofundar estudos sobre ele” (p. 27). 
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Com relação à organização do texto, o primeiro capítulo versa 

sobre o detalhamento da conceituação da Didática e a sua trajetória, revisitando 

seu movimento histórico, numa breve visão, a fim de situá-la no momento atual. 

O segundo capítulo levanta a discussão mais detalhada da 

formação do professor de ensino superior propriamente dita, apresentando sua 

identidade, seus saberes e outros elementos estruturantes. Referenciado por 

Tardif (2002), “... Esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, 

profissionais (incluindo os das ciências da educação e da pedagogia) e 

experenciais” (p. 33). Discute, ainda, o ensino superior como uma das categorias 

desta pesquisa. 

O terceiro capítulo explicita os fundamentos da metodologia da 

pesquisa, o cenário, os sujeitos pesquisados, as técnicas usadas para atingir o 

foco do problema investigado. 

O quarto capítulo traz a análise de dados buscando realizar o 

diálogo entre os achados da pesquisa e os teóricos que respaldaram este estudo. 

Apresenta, ainda, uma reflexão sobre prática pedagógica do docente de ensino 

superior.  

Por último, apresentamos algumas considerações, fazendo uma 

reflexão entre o que está posto e o que pode ser uma proposição, a partir da teoria 

e dos resultados obtidos com a pesquisa. Com este ponto fechamos este estudo, 

ao mesmo tempo em que abrimos uma possibilidade para, quiçá, uma nova 

investigação. 
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       CAPÍTULO 1 - RETROSPECTIVA PANORÂMICA DA DIDÁTICA 
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A área de Didática, no Brasil, como campo de conhecimento sobre 

ensino, remonta a uma trajetória com movimentos, onde houve (e há) avanços e 

recuos, a fim de conseguir seu verdadeiro espaço não só na área educacional 

como nas demais áreas.  

É notório que a Didática faz parte do campo da Pedagogia e, 

atualmente, tem espaço em diversos campos profissionais, pois ela está 

intimamente ligada à prática educacional, uma vez que estudamos os 

fundamentos, as condições e os modos de realizar a educação a partir do ensino, 

que é uma ação situada historicamente. Segundo Pimenta (2002 apud GIMENO, 

1978), pensando o ensino como objeto da Didática, mostra que “esta busca 

construir uma nova realidade, pois não nos encontramos diante de um objeto (o 

ensino) definitivamente criado. Por isso é importante tomá-lo como prática social 

[...]” (p. 65). 

A autora, citando Contreras (1990), ainda referencia o ensino 

como prática social quando põe em “[...] evidência a intencionalidade no processo 

de ensino, acentua que não é suficiente proceder-se à interpretação dos 
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processos de ensino existentes, senão que é preciso formular os novos que se 

deseja” (PIMENTA, 2002, p. 65). 

Com isso queremos dizer que se faz pertinente, além de 

interpretarmos, de refletirmos sobre a intencionalidade do ensino, avançarmos 

nesses processos no que tange a elaboração de novas propostas educacionais. 

Nesses termos, a nova visão da Didática tem um papel preponderante nesses 

processos que englobam a problemática de ensino-aprendizagem.  

A relevância dada ao ensino como prática social, neste trabalho, 

tem como prerrogativa não distanciar os elementos constitutivos da Didática, na 

formação docente, da prática social. Isso significa dizer que, para entendermos o 

problema levantado, neste estudo, é necessário um conceito amplo de ensino-

aprendizagem e em quais espaços essa situação pode acontecer nessa formação. 

Assim, esta pesquisa, na qual buscamos compreender o 

significado da Didática na formação do profissional docente, enfatiza, nesse 

contexto, a articulação da sala de aula e de outros espaços educativos, no 

processo dessa formação, situando ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, entendemos que a formação do profissional 

docente não se restringe, apenas, à sala de aula, mas é forjada em outros loci de 

aprendizagens, tais como: congressos, encontros, seminários, palestras, entre 

outros eventos que devem estar presentes, com freqüência, no cotidiano dos 

professores,  com especificidade, dos docentes universitários. 

Dessa forma, fica perceptível que tal articulação, atrelada à 

formação do professor, também se estende à sua prática educacional. Por isso,  
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[...] prática educacional que não se restringe à didática da sala de aula 
nos espaços escolares, mas está presente nas ações educativas da 
sociedade em geral –, possibilita que as instituições e os profissionais 
cuja atividade está permeada de ações pedagógicas se apropriem 
criticamente da cultura pedagógica para compreender e alargar a sua 
visão das situações concretas nas quais realizam seu trabalho, para 
nelas imprimir direção de sentido, a orientação sociopolítica que 
valorizam, a fim de transformar a realidade (PIMENTA e ANASTASIOU, 
2002, p. 66). 
    

As autoras nos trazem uma visão ampla da Didática em relação à 

prática pedagógica, ampliando o espaço da referida área em ações educativas 

que ocorrem na sociedade como um todo. Dessa forma, a Didática é aqui 

entendida como área de conhecimento, onde norteia o trabalho pedagógico, tendo 

em vista a transformação da realidade a partir do valor que dá à orientação 

sociopolítica.  

Na visão de Silva7 (2003), a Didática é compreendida como “área 

de conhecimento apoiada em outros conhecimentos, tendo como objeto de estudo 

a explicação do processo ensino-aprendizagem, envolvendo professor-aluno com 

suas múltiplas dimensões, entre outras a técnica, a política, a pedagógica e a 

ética”.   

Diante das reflexões até aqui realizadas, é fundamental 

resgatarmos o histórico da Didática numa breve consideração panorâmica, desde 

Comenius8 até chegar aos dias atuais, a fim de discutirmos a formação do 

professor e relacioná-la com o significado da Didática na formação desse 

profissional a partir da concepção de Didática dos professores de ensino superior, 

através da reflexão sobre sua prática pedagógica. 

                                                
7 Explicação durante aula da disciplina Didática do Ensino Superior no Mestrado em Educação da 
UFPE (2003). 
8 João Amós Comênio, nascido na Morávia – antiga Tchecoslováquia – em 28 de março de 1592 e 
falecido em Amsterdã – Holanda – em 15 de novembro de 1670. 
 



 

 

32 

Antes de iniciarmos esse resgate, é conveniente apresentarmos, 

com brevidade, como se faz em qualquer estudo, na opinião de muitos estudiosos, 

o sentido dado ao vocábulo imprescindível ao trabalho que, neste caso 

especificamente, é Didática. Este termo surgiu na Grécia, significando, na ocasião, 

uma ação de ensinar entre os mais idosos e os jovens e/ou entre os adultos e as 

crianças, de forma assistemática, pois não havia a escola institucionalizada, isto é, 

o ensino era realizado de geração para geração, na família ou em outros espaços 

sociais, a exemplo dos ensinamentos de Sócrates e Platão. 

Dentre muitos conceitos de Didática encontramos o de Masetto 

(1997) que, após analisar as concepções de vários estudiosos, afirmou “A Didática 

é uma reflexão sistemática que acontece na escola e na aula. É o estudo do 

processo de ensino-aprendizagem em sala de aula e de seus resultados” (p. 13).  

Outro conceito encontrado é o do teórico Libâneo (1994): “Didática 

pode constituir-se em uma teoria do ensino” (p. 28). É interessante 

acrescentarmos outro dado que ele apresenta “[...] aparece quando os adultos 

começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e jovens através 

da direção deliberada e planejada do ensino, ao contrário das formas de 

intervenção mais ou menos espontâneas de antes” (Ibid. p. 58). 

Essa última afirmação do teórico é interessante, à medida que 

entendemos o exercício didático não acontecendo somente no contexto da 

unidade escolar, mas no seio da sociedade por meio das interações sociais dos 

seus pares. Há um processo de ensino constante na sociedade em que todos 

estão inseridos, mas não podemos excluir a intervenção da escola, no tocante ao 
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ensino-aprendizagem que ocorre na unidade escolar, de forma intencional, 

estruturada, organizada para esse objetivo. 

Podemos, por vezes, nomear o processo de ensino que acontece 

fora da escola como ensino informal. Ele acontece no seio da sociedade em que 

se  vive e fora da unidade escolar. 

Esse processo informal de ensino é empírico, mas organizado 

sem uma intencionalidade, isto é, sem ter um planejamento prévio, como ocorre 

nas instituições de ensino, uma vez que o resultado da evolução humana foi 

justamente a organização da vida em todos os seus aspectos. 

Ao outro processo de ensino, denominado processo de ensino 

formal, acontece na instituição escolar e, nesta reflexão, particularmente, no 

ensino superior. A sistematização do ensino no contexto escolar depende de como 

esse ocorre no seio da sociedade em que vive o aprendiz. Tal processo é 

embasado em conhecimentos científicos de muitos cientistas e filósofos 

educacionais.  

A trajetória da Didática, enquanto percurso específico e autônomo, 

remonta desde o século XVII, a partir de Comenius. O aspecto revolucionário de 

Comenius encontra-se explícito na sua obra Didática Magna – tratado da arte 

universal de ensinar tudo a todos, uma vez que sua pretensão era que pudesse 

existir um método único de forma a ensinar tudo a todos. 

Seu propósito era ensinar toda a população a ler e a escrever, 

com rapidez, economia de tempo e sem fadiga, a partir da língua materna – o 

latim era a língua predominante na época – e, assim, que todos tivessem acesso 

às Escrituras sem o intermédio hierárquico da Igreja Católica, tendo em vista esta 
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instituição já possuir seu projeto educacional9 para os jovens, através da 

Companhia de Jesus com a obra Ratio atque Instituitioni Studiorum.10  

Na análise da obra, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 43 apud 

Comênio 1985, p. 43) mostram que Comenius compreendia a Didática como um 

 
processo seguro e excelente de instituir, em todas as comunidades de 
qualquer reino cristão, cidades, aldeias, escolas tais que toda a juventude 
de um e de outro sexo, sem excetuar ninguém em parte alguma, possa 
ser formada nos estudos, educada nos bons costumes, impregnada de 
piedade, e, desta maneira, possa ser, nos anos da puberdade, instruída 
em tudo que diz respeito à vida presente e à futura, com economia de 
tempo e de fadiga, com agrado e com solidez (destaques das autoras). 
 
 

Comenius abriu caminho para a história da Didática, 

universalmente falando, sendo o primeiro estudioso da área. Não é à toa que ele 

até hoje é lembrado pela sua comprovada influência, universalidade e atualidade 

de seu pensamento, apesar de, até pouco tempo atrás, sua obra ter sido pouco 

divulgada. O pressuposto pedagógico dele deixou traço na história do pensamento 

universal, caracterizado pelo realismo. “Ao invés de ensinar palavras, ‘sombra das 

coisas’, dizia Comênio, a escola deve ensinar o conhecimento das coisas” 

(GADOTTI, 1997, p. 78). 

Nesse sentido, ensinar, na didática comeniana, fundamentava-se 

na própria natureza. Do simples ao complexo, dava “[...] atenção especial à 

natureza dos conhecimentos a serem ensinados – as línguas, a matemática, as 

ciências, a filosofia [...]” (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 43). 

Tudo isso nos leva a refletir que a didática comeniana acreditava 

no ensino com caráter transmissivo de conteúdos, mesmo tendo como idéia 

central conhecer as coisas. 
                                                
9 Origem da educação secundária – ginasial e colegial, voltada às classes dominantes. 
10 Método Pedagógico dos Jesuítas. 
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É pela sua importância, na época, através de sua obra, que 

resgatamos, neste trabalho, os fundamentos do seu pensamento para 

enriquecermos o diálogo entre o significado da didática dentro da formação do 

profissional docente no ensino superior. 

Ao término dessa visão geral de Comenius, outra passagem 

importante, e já rapidamente mencionada, continuando a discorrer sobre o 

histórico da Didática, foi o período em que os Jesuítas impuseram, no Brasil, uma 

educação escolar diferenciada para indígenas e negros e para a elite colonial. 

Dessa forma, a Didática, na educação brasileira, recebeu forte influência dos 

jesuítas no período colonial, aproximadamente, entre 1549 a 1759. 

A educação, no referido período, era instrumento de dominação 

pela aculturação dos nativos e não era considerada importante socialmente. Eram 

oferecidos dois tipos de educação: uma que se voltava para a catequese dos 

indígenas e negros e outra para a instrução da elite colonial. Este último tipo, o da 

instrução,11 trabalhou com o Ratio Studiorum, que visava a formação do homem 

universalista,12 humanista e cristão. O ensino humanista se voltava para cultura 

geral e enciclopédica e tinha alicerce na Summa Theológica de Santo Tomás de 

Aquino. Nesse período, a Pedagogia Tradicional era desenvolvida, com vertente 

                                                
11 Visão de instrução como sinônimo de ensino reduzido à forma de adestramento linear, forçando 
incutir nos nativos a cultura européia em detrimento da cultura nativa. Dentro dessa visão, a 
perspectiva didática centrava-se no caráter formal e tinha compromisso com o intelecto, enfocando 
o estudo individualizado, prescrito pelo professor, nas aulas expositivas. As lições orais serviam de 
exames avaliativos, os exercícios escritos e a repetição faziam parte da visão do ensino instrutivo. 
Portanto, por esse prisma, instruir visava à erudição, enquanto o ensinar, no seu bojo, visava à 
compreensão, à sabedoria de vida. É necessário procurar entender o ensinar como amplo 
movimento de vida, a fim de não se arriscar a cair na armadilha de reduzir o ensino à instrução. 
12 Homem de essência universal e imutável. 
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religiosa, que equivalia a uma articulação entre a Filosofia de Aristóteles e a 

tradição cristã – base desta Pedagogia. 

A ação pedagógica da referida linha era fundamentada em formas 

dogmáticas do pensamento contra o pensamento crítico. O ensino13 era alheio à 

realidade colonial, exercitava-se a memória e desenvolvia-se o raciocínio. Havia 

seleção rigorosa dos livros a serem explorados. 

A formação dos professores ou padres-mestres ou clérigos-leigos, 

esta última expressão usada por Veiga (1997, p. 44), enfatizava a construção do 

caráter e a formação psicológica para conhecimento de si mesmo e do aluno. A 

sociedade considerava esses professores pessoas especiais e, por isso, eles se 

mantinham acima dos demais profissionais. Nessa época, os docentes tinham 

prestígio, valorização profissional e poder. O contrário do que vem ocorrendo na 

contemporaneidade. 

A Pedagogia de dominação foi desenvolvida nos pólos de 

irradiação da ideologia dos colonizadores, que eram os colégios, seminários, 

enfim, todas as instituições jesuíticas, onde se desenvolvia tal educação. 

Pensar em uma Didática transformadora era incoerente, nessa 

época, pois o seu enfoque estava centrado no seu caráter simplesmente formal, 

intelectual, com visão essencialista de homem. 

Nessa perspectiva, a Didática “é entendida como um conjunto de 

regras e normas prescritivas visando a orientação técnica e do estudo” (VEIGA, 

                                                
13 Sentido de ensino conteudista, como doutrina e estímulo, e direção da formação do homem. Em 
outras palavras, esse tipo de ensino criava comportamentos úteis, isto é, interessantes a 
determinados grupos, mas que não considerava o desenvolvimento do indivíduo. Tratava-se do 
sentido de ensino limitado, contrário à amplitude da educação em sentido amplo.  
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2000, p. 41). Segundo Paiva citado por Veiga (2000) a Didática é “um conjunto de 

normas metodológicas referentes à aula, seja na ordem das questões, no ritmo do 

desenvolvimento e seja, ainda, no próprio processo de ensino” (pp. 41-42). 

Passada a época dos jesuítas, expulsos pelo descontentamento 

geral da população, quanto ao atraso cultural, fanatismo religioso, entre outras 

questões, não houve, no Brasil, movimentos pedagógicos significativos, tendo em 

vista as poucas mudanças ocorridas na sociedade colonial imperialista e na 

República. 

Com a ascensão do Marquês de Pombal, que tinha pensamento 

vinculado ao enciclopedismo, o sistema educacional brasileiro teve como 

conseqüência inúmeras dificuldades e, para serem tomadas as primeiras 

providências, quanto à substituição do professorado e do sistema jesuítico, 

decorreram treze anos. A uniformidade pedagógica deu lugar à diversificação das 

disciplinas isoladas. O Estado tomou a direção da educação, inserindo leigos no 

ensino, recrutando professores para ministrarem as chamadas ‘aulas-régias’ 

introduzidas com a reforma pombalina. Contudo, as bases do sistema jesuítico 

foram mantidas. 

Nesse percurso, os docentes convivem com algumas contradições, pois, 
ao mesmo tempo em que se submetem a um controle ideológico e 
político como servidores do Estado, detêm os meios necessários à 
produção de discurso próprio. De alguma forma, os docentes acabam se 
situando entre duas perspectivas – como funcionários e como 
profissionais livres (VEIGA et al, 1997, pp 44-45). 
 

No século XIX, passado esse período, no Brasil, surgiu uma 

estratificação social mais complexa do que a do período colonial. Com a 

mineração, aparece uma camada intermediária visível na zona urbana. Essa 

população tinha uma participação mais ativa na vida social pelas atividades 
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produtoras e, mais precisamente, pela sua consciência política. A elevação dessa 

camada intermediária, de acordo com Romanelli (1995, p. 37 apud Sodré 1967) 

chamada de “pequena burguesia”, buscou a educação escolarizada como meio de 

ascensão social.  

Em relação aos docentes, nesse século, principalmente na 

Europa, surgem as primeiras associações profissionais constituindo a 

profissionalização da atividade docente. Isso demonstra o avanço dos docentes. 

Por outro lado, foi no século XX que se deu em 1934, no Brasil, a 

institucionalização dos cursos de licenciatura, na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, da Universidade de São Paulo, tendo como objetivo trabalhar, com os 

bacharéis de diversas áreas, os conhecimentos pedagógicos necessários à ação 

de ensinar. Podemos registrar, aqui, esta passagem, conforme salienta Veiga 

(2000) 

A origem da Didática, como disciplina dos cursos de formação de 
professores a nível superior, está vinculada à criação da referida 
Faculdade, em 1934, sabendo-se que a qualificação do magistério era 
colocada como ponto central para a renovação do ensino (p. 47). 
 

A Didática foi, assim, o “carro-chefe”, uma vez que seu objeto de 

estudo era o ensino. Mesmo com a importância dada à Didática, desde épocas 

remotas, é coerente refletirmos que toda sua trajetória foi marcada por cisões no 

processo de formação, tendo em vista que, primeiro, se graduava em cursos de 

bacharelado para depois, caso tivesse interesse pelo magistério, fosse 

complementado, nos cursos de Didática, os conhecimentos pedagógicos. 
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Antes, essa parte pedagógica foi da responsabilidade dos 

Institutos de Educação,14 com a inclusão da disciplina Metodologia do Ensino 

Secundário. Essa disciplina atendia aos que iriam lecionar apenas no Curso 

Secundário. Os outros níveis de ensino eram deixados de lado. Por exigência do 

Artigo 20 do Decreto-Lei nº 1190/39, em abril de 1939, foi instituída a Didática 

como curso e disciplina.  Esse curso ficou conhecido, nesse período, como “três 

mais um” (3+1), isto é, três anos de bacharelado e um ano de Didática. Na 

percepção de Veiga (2000),  

no que diz respeito à formação para o magistério, observa-se que, a nível 
federal, a legislação educacional foi aos poucos introduzindo alterações 
para, em 1941, o Curso de Didática ser considerado um curso 
independente, realizado após o término do bacharelado, denominado 
pelo Conselheiro Valmir Chagas de “três mais um”, ou seja, três anos de 
bacharelado, seguindo-se um ano de Didática (Licenciatura) (pp. 48-49). 
 

Desse modo, chamamos atenção, a partir de agora, às principais 

abordagens didáticas, respeitando sua cronologia, para melhor organização das 

idéias do leitor e para termos um histórico mais compreensível frente a posteriores 

discussões sobre o objeto do estudo em tela. 

Entre as décadas de 30 a 50 ganhavam espaço as idéias do 

escolanovismo, com inspiração norte-americana, que faziam críticas contundentes 

à Pedagogia Tradicional, defendendo princípios democráticos. O professor da 

Escola Nova era um facilitador de aprendizagem. Por isso, os processos de 

ensino-aprendizagem passaram da transmissão-recepção para os processos de 

elaboração pessoal e o saber era centrado no sujeito e não no objeto do 

conhecimento. Segundo Veiga (2000), “[...] a ênfase recai no ensinar bem, mesmo 

                                                
14 Anexo à Universidade de São Paulo. 
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que a uma minoria. A Escola Nova transfere, portanto, a preocupação dos 

objetivos e conteúdos para os métodos, e da quantidade para a qualidade” (p. 50). 

A Didática escolanovista15 primava pelos princípios de atividade, 

individualização e liberdade, formando um forte tripé. Seu lema era “aprender 

fazendo” e “aprender a aprender”. O primeiro preceito acentuou o caráter prático-

técnico do processo ensino-aprendizagem. Esse enfoque didático tinha na teoria e 

prática justaposição, salientava a dimensão instrumental  esquecendo o contexto 

político-social e era condicionado ao caráter da neutralidade. 

Nesse sentido, a influência do escolanovismo tanto na legislação 

nacional quanto nos cursos de formação docente propiciou a formação de um 

professor técnico, apesar do ensino ser “[...] concebido como um processo de 

pesquisa, partindo do pressuposto de que os assuntos de que trata o ensino são 

problemas [...]” (VEIGA, 2000, p. 52). Aqui, percebemos ensino e pesquisa, uma 

vez que os mesmos passos da pesquisa são os do processo de ensino, mas, na 

sua essência, estanques e, por isso, justapostos. 

Nas décadas de 60 e 70 havia uma crença na neutralidade da 

prática pedagógica e do conhecimento no tocante ao ensino-aprendizagem. A 

ênfase era nos resultados e não no processo, refletindo a compreensão da 

problemática da educação brasileira. Nesse entendimento, 

[...] dominar técnicas de ensino, construir planejamentos rígidos 
deslocados dos fundamentos teóricos e da compreensão da realidade 
social para os quais eram empregados, utilizar adequadamente recursos 
didáticos e ter domínio de sala de aula eram condições consideradas 
fundamentais para a garantia de um ensino de qualidade (SILVA, 2000, 
p. 188). 

                                                
15 “A Didática é entendida como um conjunto de idéias e métodos, privilegiando a dimensão técnica 
do processo de ensino, fundamentada nos pressupostos psicológicos ou pedagógicos e 
experimentais, cientificamente validados na experiência e constituídos em teoria, ignorando o 
contexto sócio-político-econômico” (VEIGA, 2000, p. 52). 
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Tal visão era fundamentada em uma abordagem “instrumental-

tecnicista” que ganhava muito espaço na época. A justificativa para essa 

disseminação era instrumentalizar as pessoas que atendiam ao mercado de 

trabalho. 

A “pedra fundamental”, que veio marcar o movimento da Didática 

com algum avanço, foi lançada há quatro décadas, precisamente em 1972, na 

Universidade de Brasília, no I Encontro Nacional de Professores de Didática. A 

idéia defendida, até então, do técnico e metodológico começa, nesse momento, a 

ser discutida diante da consideração da realidade e da necessidade da Didática 

ser contextualizada a partir da prática social global, salientando sua 

intencionalidade. 

No entanto, não houve continuidade desse debate, uma vez que 

as críticas não podiam ser explícitas ou, mais grave ainda, nem sequer podiam ser 

feitas. Elas eram proibidas, tendo em vista o período da ditadura militar, época de 

repressão e profundo silêncio do povo. A reabertura política e a volta da 

democracia desencadearam novas discussões sobre o referido tema. 

A trajetória da Didática, a partir do movimento da “Didática em 

Questão”, é balizada por uma vasta produção científica, que consolida sua 

independência, de certa maneira, diante dos países centrais16 e, especialmente, 

das produções norte-americanas, que tanto influenciaram, entre as décadas de 60 

e 70, as idéias dos pesquisadores educacionais brasileiros. 

                                                
16 Designação atual dos anteriormente denominados países de primeiro mundo.  
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No início da década de 80, novos questionamentos sobre os 

fundamentos da Didática começam a ser feitos, passada uma década silenciosa, 

no I Seminário A Didática em Questão17 (1982), em que se buscava a construção 

da Didática crítica. 

A proposta pioneira que integrou Didática e Prática de Ensino foi 

lançada, no Recife, no ano de 1987, com o primeiro Encontro Nacional de Didática 

e Prática de Ensino, apesar de ter como título IV ENDIPE.18 A intenção desse 

encontro foi discutir o trabalho pedagógico nas suas diversas perspectivas, a fim 

de contribuir para a formulação de uma educação transformadora e para uma 

melhor articulação entre as referidas áreas do conhecimento, no sentido da 

qualidade da educação.  

A nova perspectiva da Didática firma um compromisso de remover 

a idéia, até então defendida, de superar a ênfase nos enfoques técnico e 

metodológico, passando a considerar “a realidade e a necessidade de sua 

articulação com a prática social global, enquanto pressuposto e finalidade dos 

processos de educação e ensino, [...] salientando sua intencionalidade [...]” 

(OLIVEIRA, 1993, p. 13). 

                                                
17 Outros fóruns ocorreram, na década de 80, desenvolvendo essas discussões, tais como: 
encontros anuais do Grupo de Trabalho de Metodologia e Didática da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e os outros quatro posteriores Encontros 
Nacionais de Didática, relacionados a seguir: II Seminário A Didática em Questão, realizado na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1983; III Seminário A Didática em 
Questão, realizado na Universidade de São Paulo (USP), em 1985; IV Encontro Nacional de 
Didática e Prática de Ensino, promovido pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) – 
Recife, em 1987; V Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, realizado na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte, em 1989. 
18 Denominação recebida de IV ENDIPE pela consideração aos três encontros ocorridos, 
anteriormente, em momentos distintos. Neste encontro entre profissionais e estudantes houve 700 
participantes. 
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Essa intencionalidade registra, no bojo da crítica e da revisão da 

área, movimentos contraditórios, ora de sua negação ora de sua afirmação em 

novos alicerces. “Pela negação chega-se a propor a eliminação da Didática no 

currículo de formação de professores; já pela afirmação são delineadas propostas 

de uma Nova Didática” (Ibid., p. 31). 

Na primeira perspectiva, que contesta a Didática, Candau (2002) 

nos lembra que 

[...] vivíamos uma época que poderia ser caracterizada como de 
‘antididática’ e de perda da identidade deste campo de conhecimento. A 
Didática era vista como inútil ou alienante. A crítica ao seu caráter 
pretensamente instrumental e neutro limitava-se a desvelar o conteúdo 
ideológico conservador e veiculador de uma visão acrítica, 
descontextualizada e idealizada da escola e do processo pedagógico (p. 
73). 
 

Dentro da segunda perspectiva, está contida a “Didática 

Fundamental” (CANDAU, 1985) e a Didática baseada numa “Abordagem Crítico-

Social dos Conteúdos” (LIBÂNEO, 1998). 

É importante destacarmos, aqui, os fundamentos das duas 

propostas de enfoques didáticos, que perpassam boa parte do movimento da 

Didática, uma vez que, posteriormente, no tratamento dos dados, faremos 

algumas articulações entre elas, para situarmos melhor a percepção acerca do 

significado da Didática na concepção dos sujeitos pesquisados. 

No que se refere aos fundamentos da “Didática Fundamental”, 

podemos, revisitando Candau (1985), sintetizar seus aspectos relevantes com as 

idéias construídas por ela, apesar da citação ser um pouco longa. 

A perspectiva fundamental da didática assume a multidimensionalidade 
do processo de ensino-aprendizagem e coloca a articulação das três 
dimensões: técnica, humana e política, no centro configurador de sua 
temática. Procura partir da análise da prática pedagógica concreta e de 
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seus determinantes. Contextualiza a prática pedagógica e procura 
repensar as dimensões técnica e humana, sempre “situando-as”. 
Analisa as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o 
contexto em que foram geradas: a visão de homem, de sociedade, de 
conhecimento e de educação que veiculam.   
Elabora a reflexão didática a partir da análise e reflexão sobre 
experiências concretas, procurando trabalhar continuamente a relação 
teoria-prática. 
Nesta perspectiva, a reflexão didática parte do compromisso com a 
transformação social, com a busca de práticas pedagógicas que tornem o 
ensino eficiente (não se deve ter medo da palavra) para a maioria da 
população. Ensaia. Analisa. Experimenta. Rompe com uma prática 
profissional individualista. Promove o trabalho em comum de professores 
e especialistas [...] Discute a questão do currículo em sua interação com 
uma população concreta e suas exigências, etc (p. 21). 
 

Quanto à Abordagem Crítico-Social dos Conteúdos, essa 

abordagem, como movimento, esteve muito mais presente em escolas públicas de 

vários níveis e em universidades e menos nas escolas privadas. A "pedagogia 

crítico-social dos conteúdos" que surge no final dos anos 70 e início dos 80 se põe 

como uma reação de alguns educadores que não aceitam a pouca relevância que 

a "pedagogia libertadora" dá ao aprendizado do chamado "saber elaborado", 

historicamente acumulado, e que constitui parte do acervo cultural da 

humanidade. 

A classificação apresentada por Saviani (1985), em “Escola e 

Democracia”, e a que defende Libâneo (1985), em “Democratização da Escola 

Pública – A pedagogia crítico-social dos conteúdos”, foi escolhida para essa 

discussão. 

A "pedagogia crítico-social dos conteúdos" assegura a função 

social e política da escola através do trabalho com conhecimentos sistematizados, 

a fim de colocar as classes populares em condições de uma efetiva participação 

nas lutas sociais. Entende que não basta ter como conteúdo escolar as questões 

sociais atuais, mas que é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, 
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habilidades e capacidades mais amplas, para que os alunos possam interpretar 

suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. 

A Pedagogia Progressista “Crítico-Social dos Conteúdos”, 

proposta por Libâneo e outros educadores brasileiros, inclui a valorização dos 

conteúdos do saber sistematizado, mas não inertes como na escola tradicional. Os 

conteúdos vivos, inseridos na realidade sociopolítica, significados humana e 

socialmente, vêm do confronto entre os saberes erudito e popular, mesclando os 

processos de continuidade e ruptura. 

A síntese do ensino como produto e processo, respectivamente 

pedagogia da essência e da existência, encontra-se para além das referidas 

modalidades educativas. Trata-se da pedagogia "Histórico-Crítica" que, longe de 

expurgar as orientações pedagógicas anteriores, assimila para dentro de sua 

sistemática suas qualidades e diferenças, na unidade dialética que supera cada 

uma em suas limitações e reaproveita seus alcances. Sobre essa questão afirma 

Saviani (1999) 

A pedagogia revolucionária situa-se, pois, além das pedagogias da 
essência e da existência. Supera-as, incorporando suas críticas 
recíprocas numa proposta radicalmente nova. O cerne dessa novidade 
radical consiste na superação da crença seja na autonomia, seja na 
dependência absolutas da educação em face das condições sociais 
vigentes (p.75-76). 
 

As características emancipatória e revolucionária da pedagogia 

"Histórico-Crítica" encontram sua sustentação nas condições reais do movimento 

social. Partem, portanto, das condições concretas da realidade histórica de sua 

produção material e não-material. Dessa forma, entende a escola e mais 

nuclearmente o ensino como determinação das estruturas vigentes da sociedade 

e se dirige a todos os seres humanos, de igual modo, como indivíduos 
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comunitários condicionados. Todavia, tanto a escola como o ensino e os próprios 

sujeitos não se encontram estabelecidos por determinações absolutas das 

relações de produções hegemônicas do ser social, pois eles, longe de serem 

meros reflexos do sistema vigente, são sujeitos ativos e pensantes, são autores da 

dinâmica que, dialeticamente, alteram o curso das coisas em nome de um fim que 

é o próprio ser humano como sujeito para si. 

Na tentativa de classificar as teorias pedagógicas, Saviani (1997) 

faz, inicialmente, uma grande divisão: de um lado, as teorias pedagógicas não-

críticas, de outro lado, as teorias pedagógicas críticas. Feita essa grande divisão, 

Saviani faz uma outra, dentro do domínio das teorias críticas, que vai demarcar a 

teoria pedagógica histórico-crítica da crítico-reprodutivista. 

Teorias pedagógicas são críticas "uma vez que se empenham em 

compreender a educação remetendo-a sempre a seus condicionantes objetivos, 

isto é, aos determinantes sociais, vale dizer, à estrutura sócio-econômica que 

condiciona a forma de manifestação do fenômeno educativo” (p. 17). São não-

críticas aquelas "que encaram a educação como autônoma e buscam 

compreendê-la a partir dela mesma” (Ibid.). O autor continua sua reflexão e diz 

que quanto às crítico-reprodutivistas “entendem que a função básica da educação 

é a reprodução da sociedade [...]” (Ibid.). 

Na interpretação de Saviani, esse critério leva à conclusão que a 

teoria pedagógica tradicional e a escolanovista são não-críticas e que a teoria 

pedagógica crítico-reprodutivista e a histórico-crítica são, como pretendem, 

críticas. 
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Ora, percebemos, com isso, que a Didática não está alheia a esse 

processo e reflete todo contexto apresentado pelos dois teóricos. Outra autora 

reflete sobre a Pedagogia Crítica e dentro desse enfoque ela destaca: 

Assim, o enfoque da Didática, de acordo com os fundamentos da 
Pedagogia Crítica, deverá trabalhar no sentido de ir além dos métodos e 
técnicas, procurando associar escola-sociedade, teoria-prática, bem 
como desenvolver uma alternativa que supere a relação dicotômica entre 
a pedagogia e a política, dotadas de especificidade própria, porém 
inseparáveis por se constituírem em modalidades específicas de uma 
prática, a prática social [...] (VEIGA, 2000, pp 67-68). 

 
Nesse sentido, a autora sintetiza, na citação, as relações 

abordadas no enfoque didático fundamentado na Pedagogia Crítica. Para 

ampliarmos as reflexões, descrevemos a seguir os aspectos referidos vistos em 

outras abordagens didáticas. 

Quanto à associação educação-sociedade, nas abordagens 

tradicional, escolanovista e tecnicista há um divórcio com o aspecto social, porque 

não são considerados os condicionantes sócio-econômicos e políticos. 

No que tange a relação teoria-prática, existe, nas três abordagens 

analisadas, diversidade na maneira de concebê-las. Na tradicional são separadas, 

pois a prática aplica a teoria. Na escolanovista há justaposição. Na tecnicista, a 

prática aplica a teoria com um diferencial que é o comando da ciência assegurada 

pela tecnologia educacional. 

No propósito de ultrapassar tais dicotomias é que a Didática 

Crítica “busca superar o intelectualismo formal do enfoque tradicional, evitar os 

efeitos do espontaneísmo escolanovista, combater a orientação desmobilizadora 

do tecnicismo e recuperar as tarefas especificamente pedagógicas [...]” (VEIGA, 

2000, p. 75). 
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A autora, ainda contextualizando a abordagem crítica na dimensão 

da formação de professores, enfatiza: 

[...] a Didática deve contribuir para ampliar a visão do professor quanto 
às perspectivas didático-pedagógicas mais coerentes com nossa 
realidade educacional, ao analisar as contradições entre o que é, 
realmente, o cotidiano da sala de aula e o ideário pedagógico19 [...] (Ibid., 
p. 68). 
 

Na década de 90, com a intensificação e consolidação do projeto 

neoliberal,20 a pesquisa nas áreas de Didática e formação de professores são 

fortalecidas, a partir do interesse voltado para o interior da escola nas 

investigações científicas, tendo como propósito “[...] compreender melhor o seu 

cotidiano e o fazer pedagógico [...]” (Ibid., p. 191). As reflexões didáticas ocorridas 

nesses últimos tempos em diversos países têm alavancado as discussões, a fim 

de emergirem novas concepções de Didática. 

Nesse sentido, essa compreensão se dá a partir da 

ressignificação da Didática, na investigação da prática com a finalidade de mudar 

o que Pimenta (2000) considera “[...] tradicional triângulo didático: professor 

(ensinar); aluno (aprender); conhecimento (formar) [...]” (p. 21). 

Diante dessa breve retrospectiva sobre a evolução da Didática, 

nesses anos todos, além da multiplicação dos educadores com adesão ao 

movimento, quais as mais evidentes questões, para os primeiros anos do século 

XXI? 

Duas questões são destacadas por Silva (2000) 

                                                
19 Idéias que fundamentam o trabalho do professor de Didática e porque não dizer de todos os 
professores. 
20 Projeto que sustenta a nova forma de produção do capitalismo, atingindo as dimensões do 
planeta. Sua orientação volta-se para as exigências do mercado e não para as necessidades da 
nação. 
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A primeira questão: o fazer pedagógico dos professores não se constitui 
em uma tarefa planejada de forma sistemática. [...] A segund a questão: 
o processo de construção dos saberes escolares não vem se constituindo 
em preocupação do licenciado e do professor, isto é, em verificar como o 
aluno aprende e, também, como o seu conhecimento é produzido [...] 
(Ibid., p. 191-192). 
 

Estes questionamentos vêm corroborar nossa pesquisa realizada 

com alguns professores que trabalham nas licenciaturas das IES campo de 

pesquisa, ao constatarmos que os docentes, em algumas das observações 

realizadas na sala de aula, demonstraram como conduzem suas práticas 

pedagógicas sem se darem conta do que responderam na entrevista. 

Assim, percebemos que tal condução está inserida no 

pensamento de Libâneo (2000), quando argumenta que “[...] a produção ou 

indução de meras mudanças nos discursos dos professores são inócuas se não 

se verificam mudanças efetivas na prática docente e na aprendizagem dos alunos 

[...]” (p. 42). 

Outro texto interessante e relevante, para abordarmos neste 

tópico do trabalho, é a comunicação de Candau  (2000). Ela propõe formular uma 

agenda de trabalho dedicada à Didática nos próximos anos, colocando “[...] 

algumas cartas na mesa para que possam ser discutidas, contestadas e 

confrontadas com outras” (p. 150). 

Além de situarmos as novas propostas didáticas e a 

intencionalidade do ensino-aprendizagem, que é o objeto da Didática, 

necessitamos realizar uma breve reflexão, também, a outros pontos, como, por 

exemplo, o conhecimento didático que o formador e o formando precisam ter. Este 

deve se referir, também, ao estudo dos processos de comunicação do saber e no 

próprio saber. Este conhecimento é visto como um conteúdo privilegiado e 
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relevante na formação dos profissionais de educação, uma vez que trata de 

conhecimento imprescindível para ensinar, isto é, de conhecimento imprescindível 

para fazer aprender. 

Habermas (1990), estudioso da comunicação ou do “ato 

comunicativo”, advoga que esse ato deve atrelar-se à emancipação do ser 

humano. Nesse sentido, Cardoso (2003) concorda com o teórico alemão e 

acrescenta à idéia dele a competência que o professor deve ter ao trabalhar com 

as contradições sociais, dominando os conhecimentos voltados para conquista da 

emancipação. A autora resume essa questão quando argumenta que 

[...] o domínio dos conhecimentos acumulados é condição para nossa 
emancipação. Em tal perspectiva, o professor [...], que estrutura os seus 
pressupostos políticos, pedagógicos e científicos de forma a deixar vir à 
tona as contradições sociais, deve ser competente no conhecimento, 
avaliação, intervenção e teorização da realidade concreta, em 
desenvolvimento (p. 35). 

 
Nos dias atuais, “[...] o ensino parece estar sendo concebido como 

‘ato comunicativo’ que requer do professor o estabelecimento de uma relação 

interativa com seus alunos [...]” (Ibid., p. 35). Ainda, a mesma autora no texto 

citado, parafraseando Lopes (1997) diz: 

a visão de ensino como atividade de interação corresponde à visão de 
professor como elemento integrador, como um interlocutor que deve ser 
eficiente para estabelecer as mediações necessárias à apropriação dos 
conhecimentos (Ibid., p. 35). 

 
Nesses termos, a linguagem é o instrumento que possibilita essa 

comunicação e, na sala de aula, tem função imprescindível para o professor e o 

aluno, como afirma Bortolotto (2001) 

Na situação pedagógica da sala de aula a linguagem assume ainda 
função fundamental no movimento da construção do conhecimento e do 
desenvolvimento cognitivo implicado nas relações entre oralidade (não 
oralidade) e escrita, onde os enunciadores possíveis (professor – aluno; 
aluno – professor; aluno – aluno) se fazem presentes ou não, assumem 
papéis e representações marcados socialmente (p. 3). (grifo nosso). 
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O que podemos reter dessas discussões é que a formação 

meramente técnica do educador não satisfaz ao mundo atual, uma vez que há 

uma série de fatores necessários à formação do profissional de ensino e dentre 

eles estão investigação, comunicabilidade, sensibilidade, compromisso, 

intervenção, vontade, gosto, conhecimentos pedagógicos e específicos, 

articulação teoria-prática, conforme enfatiza Cardoso (2003) 

A literatura sobre formação de professores, nos anos 1990, insiste na 
necessidade de formar o professor “pesquisador”, capaz de desenvolver 
análises que articulem teoria-prática, de pensar reflexivamente seu 
trabalho, de compreender a realidade que o cerca e agir sobre ela, de 
introduzir seus alunos nas diversas formas de pensar e encaminhar 
soluções próprias de cada área, de produzir um saber específico. A essa 
referência se entrecruzam outras, como a do professor mediador da 
aprendizagem, do professor profissional, do professor técnico, do 
professor como gestor de dilemas e tantas outras. Assim, queremos 
apontar que as imagens de professor que emergem dos discursos 
recentes não apagam as construídas anteriormente (p. 31). 

 
No tocante ao domínio do conhecimento específico da área, 

ressaltamos que a ênfase nesse conhecimento, apenas, não dá conta de garantir 

a qualidade do trabalho do professor, uma vez que essa ação é complexa e requer 

uma articulação entre os diferentes saberes: o técnico, o político e os 

experenciais. Isto é possível entendermos no pensamento de Silva (2000), quando 

a autora mostra que “a competência técnica na formação do educador tão 

enfatizada nas décadas anteriores é deslocada para a competência política que 

engloba a primeira” (p. 190). 

O movimento pela reconstrução de uma Didática com outras 

bases epistemológicas surgiu a partir da retomada da construção da democracia 

no Brasil que fez desabrochar o pensamento crítico na educação. A 

ressignificação da Didática pressupõe uma luta por uma sociedade brasileira 

fundamentada nas novas relações de trabalho, na nova era de vontade política e 
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porque não dizer de humanização social. Pimenta (1996) afirma que “o objeto do 

estudo da didática é a problemática do ensino em situação. Como entendê-lo 

dialeticamente? Como investigá-lo na direção de nele identificar as possibilidades 

de contribuir para o processo de humanização dos homens?” (p. 63).   

A compreensão desse pensamento não é simples, nem está 

pronta e concluída. Esse entendimento está em construção, ou seja, representa o 

próprio movimento histórico de (re)construção da Didática como área de 

conhecimento, pois “[...] o objeto de estudo da Didática não é nem o ensino, nem a 

aprendizagem, mas o ensino e sua intencionalidade que é a aprendizagem, 

tomados em situação” (PIMENTA, 1996, p. 63). 

Diante dessa discussão inicial, necessitamos lembrar que, na 

tentativa de ultrapassar a Didática Instrumental para construir a Didática 

Fundamental, Candau (1985) mostra 

a perspectiva fundamental da Didática assume a multidimensionalidade 
do processo de ensino-aprendizagem e coloca a articulação das três 
dimensões, técnica, humana e política, no centro configurador de sua 
temática (p. 21). 
 

É importante, para assunção dessa multidimensionalidade, uma 

revisão em função das competências propostas, tanto dos conteúdos temáticos 

como da metodologia com que estes são trabalhados, já que as relações 

pedagógicas estabelecidas, ao longo da formação, atuam, também, como 

currículo oculto21 e os futuros docentes o estendem para o exercício da profissão, 

mesmo que de maneira involuntária, convertendo-as em referência para sua 

atuação.  
                                                
21 Aquele currículo “(...) que mantém a ideologia básica bem velada, todo programa que é 
apresentado tem um lado manifesto e outro implícito, estando neste último escondidas as 
segundas, terceiras ou quartas intenções de um professor ou de um departamento” (MORAIS, 
1986, p. 41). 
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Neste trabalho não temos a intenção de desenvolver um 

aprofundamento maior sobre o movimento inicial em que se colocou a Didática em 

Questão, uma vez que, para este estudo, é importante situá-lo no sentido de 

mostrarmos a contribuição desse movimento para significar a Didática a partir da 

concepção dos sujeitos envolvidos, nesta pesquisa, e para a formação do 

profissional docente. 

Diante disso, daremos continuidade a essa reflexão vai ter 

continuidade no próximo capítulo com a abordagem sobre a formação do 

professor, enfatizando a de nível superior, visto que ela é permeada, dentre outras 

questões, por uma variedade de concepções docentes, pelos dois momentos de 

formação, inicial e continuada, pela maneira de ingresso do professor na carreira 

docente. 
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CAPÍTULO 2  - RETOMADA À FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 
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A formação de professores no Brasil é intricada e heterogênea, 

não admitindo que seja entendida como um processo linear, simples e único. Por 

um lado, há uma grande diversidade cultural, característica do Brasil, com suas 

peculiaridades regionais e especificidades dos grupos atendidos pela escola na 

construção de vários caminhos para avançar na qualidade educacional. 

Por outro lado, as necessidades de formação apresentam 

diferenças regionais substanciais: há locais em que um quantitativo considerável 

de profissionais continua sendo habilitado sem que existam vagas 

correspondentes no mercado de trabalho; em outros, ao contrário, pela ausência 

de profissionais habilitados, muitos professores precisam assumir a função sem 

ter formação pedagógica e específica. 

No estudo sobre formação de professores há que se observar que 

existem, ainda, as concepções diversas de professores. Segundo García (1992 

apud Zeichner 1993), 
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[...] os programas de formação de professores estão impregnados de 
concepções diferentes do professor: tradicional, centrado nas 
competências, personalista ou orientado para a investigação (p. 54). 

 

Essas diferentes concepções, destacadas pelo autor, podem ser 

resumidas quanto à concepção do professor tradicional no pensamento de 

Zeichner (1993) quando expressa 

[...] No ponto de vista tradicional, de racionalidade técnica, ao qual aderi 
durante muitos anos, há uma separação entre teoria e prática que tem de 
ser ultrapassada: as teorias existem exclusivamente nas universidades e 
a prática existe apenas nas escolas. Segundo este ponto de vista, o 
professor deve aplicar a teoria produzida nas universidades à sua prática 
na escola [...] (p. 21). 
 

Quanto à outra concepção referente ao professor orientado para a 

investigação, podemos compreender que é aquele que questiona 

incessantemente a realidade educacional sem perder de vista os demais aspectos 

que estão presentes e que interferem consideravelmente nas questões da 

educação. Este tipo de professor possui outros saberes docentes,22 além do saber 

investigativo.  

Entretanto, precisamos fazer com que as diferenças de 

concepções forneçam subsídios para repensarmos a formação docente sem com 

isso gerarmos desigualdade social, econômica e pedagógica. A negação de uma 

formação de qualidade, onde seja discutida a concepção de educação, a função 

de escola, a relação entre conhecimento escolar e a vida social e cultural, bem 

como o trabalho profissional do docente já não tem mais espaço na sociedade 

brasileira. Isso porque acreditamos que 

                                                
22 “Saberes disciplinares, curriculares, profissionais e experenciais” (TARDIF, 2002). 



 

 

57 

somente professores que se transformam em sujeitos cultos,23 isto é, 
sujeitos pensantes e críticos, serão capazes de compreender e analisar 
criticamente a sociedade em que vivem: a política, as diferenças sociais, 
a diversidade cultural, os interesses de grupos e classes sociais e a agir 
eficazmente frente a situações escolares concretas. Há uma necessidade 
premente de o professorado ampliar sua cultura geral (LIBÂNEO, 2000, 
p. 36). 
 

A ausência desses instrumentos na formação do profissional 

docente torna este profissional superficial. Vale salientarmos que ser culto, na 

visão do autor, “[...] é dispor de ferramentas conceituais para lidar com as coisas, 

tomar decisões, resolver problemas pessoais e profissionais” (Ibid., p. 36). 

Para isso, a organização e o funcionamento das instituições de 

formação de professores são elementos essenciais para o desenvolvimento da 

cultura profissional que pretendemos afirmar. A perspectiva interinstitucional de 

parceria e cooperação entre diferentes instituições também contribui 

decisivamente nesse sentido. 

Esse processo de formação que nos permite uma apropriação da 

cultura profissional acontece em vários momentos: na formação inicial e na 

formação continuada. A formação inicial dos docentes está voltada para um 

profissional que terá uma atuação prática, que precisará desenvolver uma 

capacidade de intervir em diversas situações com objetividade e coerência. Por 

este motivo  

[...] dotar o futuro professor ou professora de uma bagagem sólida nos 
âmbitos científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal deve 
capacitá-lo a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, 
atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários [...] 
(IMBERNÓN, 2001, p. 60) 
 

O autor diz ainda 

                                                
23 Compreendemos e queremos ressaltar que essa expressão não subestima a diversidade 
cultural, pelo contrário pensa que há culturas diferentes e que toda cultura deve ser valorizada 
desde a local até a geral, ligada ao enriquecimento de toda formação profissional. 
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[...] as instituições ou cursos de preparação para a formação inicial 
deveriam ter um papel decisivo na promoção não apenas do 
conhecimento profissional, mas de todos os aspectos da profissão 
docente, comprometendo-se com o contexto e a cultura em que esta se 
desenvolve. Devem ser instituições “vivas”, promotoras da mudança e da 
inovação (Ibid., p. 61). 

 
Os dois momentos de formação, inicial e continuada,  não devem 

ser estanques, mas ainda vêm sendo tratados como tais e esquecidos por 

universidades e outras IES. A formação inicial dá subsídios para acontecer a 

formação continuada, embora haja elementos que constituem o primeiro 

momento, para que se possa entrar na sala de aula, e novos elementos que 

favorecem a busca da continuidade, quando o professor iniciante chega ao espaço 

de aprendizagem para atuar como profissional. A compreensão, desse primeiro 

momento, nós temos mais presente no pensamento de García (1993) 

A iniciação profissional dos professores constitui uma das fases do 
<<aprender a ensinar>>24 que tem sido sistematicamente esquecida, 
tanto pelas instituições universitárias como pelas instituições dedicadas à 
formação em serviço dos professores. Esta fase compreende os 
primeiros anos da docência e denomina-se período de iniciação ao 
ensino (p. 66). 
 

A passagem do ponto da formação inicial para outro ponto requer 

movimento, mas não há possibilidade de identificar um ponto zero e um ponto 

final. Isso quer dizer que, além de não se dar de forma isolada, a profissão 

docente necessita que o professor, através da realização de suas ações, 

modifique suas qualidades, enquanto sujeito e profissional o tempo todo. 

Conforme Moura (2003), 

[...] não é possível identificar um ponto zero, e, se ele existir, é 
certamente o momento em que o sujeito nasce. Do mesmo modo, não é 
possível identificar o ponto final de formação, pois o sujeito continua a 
ensinar até o fim de sua existência. Porém, é possível identificarmos 
condições desencadeadoras da formação, em que tempo estamos 

                                                
24 Ressalta-se, aqui, a fragilidade e a responsabilidade de interpretar o termo em destaque, tendo 
em vista o aspecto técnico que pode ser confundido no emprego da referida expressão. 
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considerando essa formação, em que lugar e quais as ações 
empreendidas para mobilizar o educador no processo de mudança 
qualitativa no contínuo de sua formação (p. 143). 
 

Na questão da formação do professor acreditamos que, pela 

organização de suas ações, novas qualidades vão sendo adquiridas na 

movimentação de um ponto menor de qualidade para outro de maior qualidade. 

Isso faz com que seja consolidado o importante e inevitável percurso contínuo de 

formação. Nessa trajetória, é bom lembrarmos que o ponto inicial e o ponto final 

não existem, uma vez que no início da formação todos trazem conhecimentos 

prévios, construídos ao longo de sua vida. O ponto final, também, não é 

identificado, porque o professor ensina até o final de sua vida.  

Nessa perspectiva, identificamos a atividade pedagógica como 

objeto do professor. É na referida atividade que se encontram os indicadores que 

exigem mudanças qualitativas dos professores. Diante dessa situação, “[...] 

podemos entender que os sujeitos são o que são não porque querem, mas porque 

as circunstâncias assim os fizeram” (Ibid., p. 144). 

Após abordarmos as concepções de formação profissional é 

relevante, também, evocarmos o lugar ocupado pelo significado da Didática, 

conforme o “Relatório Jacques Delors”, divulgado pela Comissão Internacional 

sobre a Educação para o Século XXI, em 1996, em que identificam as tendências 

da educação nas próximas décadas. 

O documento indica quatro pilares para serem vias de melhor 

apropriação dos conhecimentos científico e tecnológico e de melhor convivência 

social democrática: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto 

e aprender a ser. Essa perspectiva reafirma e redimensiona o papel que o 
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professor tem que desempenhar, exigindo uma formação inicial, colocando o 

aspecto didático como decisivo na sua atuação profissional. 

A Didática tem aí um papel decisivo: ajudar os formadores de professores 
a desenvolverem competências profissionais do saber conhecer, saber 
fazer, saber agir e, especialmente, a aprenderem a encontrar soluções 
frente a problemas didáticos, compreender situações concretas que 
envolvem as ações do ensinar e aprender (op cit, p. 36). 
 

A citação vem reafirmar a importância da Didática na formação do 

profissional docente, mas outro ponto merecedor de destaque é o que vem a ser 

metodologia de ensino.25 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento de metodologias de ensino 

pautadas na articulação teoria-prática e o estabelecimento desta relação cada vez 

mais estreita entre as instituições de formação de profissionais de educação e a 

rede escolar e não escolar, com cunho educacional, é condição para um processo 

de formação inicial do professor referenciado na prática real da Didática 

vivenciada nos referidos espaços educativos e que não cessa, pois deve seguir na 

formação continuada. 

Libâneo (2000) trata esse aspecto da formação da seguinte 

maneira: 

[...] não basta refletir sobre a prática, é preciso desenvolver 
competências. A formação teórica e prática dos professores envolve, 
obviamente, a formação inicial, mas será necessário um investimento 
maciço na formação continuada através de um programa nacional de 
requalificação profissional (p. 36). 
 

                                                
25 Nas palavras de Libâneo (2003), quando proferiu a palestra “Questões de Metodologia do 
Ensino Superior – A Teoria Histórico-Cultural da Atividade de Aprendizagem”, na Universidade 
Católica de Goiás (UCG), “[...] a metodologia de ensino, na verdade, não diz respeito unicamente 
às técnicas de ensino, o uso do vídeo, do trabalho em grupo, da aula expositiva. Metodologia é 
como você ajuda seu aluno a pensar com os instrumentos conceituais e os processos de 
investigação da ciência que você ensina. Por exemplo, a boa pedagogia do professor de Direito é 
aquela que consegue traduzir didaticamente o modo próprio de pensar jurídico”. 
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Necessário retomarmos um pouco as idéias-chave do que vem a 

complementar o que seja a metodologia de ensino. Para isso, tomamos como 

referência as discussões embasadas por Libâneo (2003) e Imbernón (2001). 

Conforme o primeiro autor, a discussão foi iniciada retomando três 

idéias acerca de metodologia de ensino. 1ª) relação íntima entre qualidade de 

ensino na universidade e o trabalho docente realizado em sala de aula; 2ª) foco da 

prática docente é a aprendizagem do aluno, como resultado da sua própria 

atividade intelectual e prática em interação com professores e colegas, 

enfatizando atividade de pesquisa de ambos e aprendizagem significativa; 3ª) 

aprendizagem universitária associada ao aprender a pensar e ao aprender a 

aprender, necessitando, para isso, desenvolver habilidades de pensamento e 

identificar procedimentos necessários para apreender. 

Isso significa dizer que a aprendizagem precisa ser interessante e 

as temáticas trabalhadas com sentido para o aluno, além de envolver o aluno 

como ser integrante de um contexto social, político, econômico, onde sua história 

de vida, suas idéias, suas crenças, seus valores, suas emoções, sua cultura, sua 

profissão, também, sejam incluídos nesse contexto. Dessa forma, a teoria e a 

prática devem se fazer sempre presentes na sala de aula, espaço de construção 

coletiva, bem como fora dela, onde o aprendiz entra em contato com a realidade 

social mais complexa.   

No tocante ao desenvolvimento do conhecimento profissional na 

formação docente e aos contextos educativos, Imbernón (2001) pensa numa 

metodologia reflexiva e nos mostra que 
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Para isso é necessário aplicar uma nova metodologia e, ao mesmo 
tempo, realizar uma pesquisa constante (o professor é capaz de gerar 
conhecimento pedagógico em sua prática) que faça mais do que lhes 
proporcionar um amontoado de conhecimentos formais e formas culturais 
preestabelecidas, estáticas e fixas, incutindo-lhes uma atitude de 
investigação que considere tanto a perspectiva teórica como prática, a 
observação, o debate, a reflexão, o contraste de pontos de vista, a 
análise da realidade social, a aprendizagem alternativa por estudo de 
casos, simulações e dramatizações (pp 61-62). 

O autor continua sua reflexão 

[...] E isso será obtido facilitando a discussão de temas, seja refletindo e 
confrontando noções, atitudes, realidades educativas etc., em suma 
analisando situações pedagógicas que os levem a propor, esclarecer, 
precisar, redefinir conceitos, a incidir na formação ou modificação de 
atitudes, estimulando a capacidade de análise e de crítica e ativando a 
sensibilidade pelos temas da atualidade (p. 62). 
 

Ele ainda acrescenta, para finalizar, que 

Também será necessário promover a pesquisa de aspectos relacionados 
às características dos alunos, às de seu processo de aprendizagem em 
relação a algum âmbito, às do contexto etc., tanto de maneira individual 
como cooperando com seus colegas, de modo a lhes permitir vincular 
teoria e prática, exercer sua capacidade de manejar a informação, 
confrontar os resultados obtidos com os previstos por eles e com os de 
outras pesquisas, com os conceitos já consolidados etc. E analisar 
também situações que lhes permitam perceber a grande complexidade 
do fato educativo em vez de assumir uma certa cultura profissional (isso 
supõe desenvolver algumas práticas nas escolas como um componente 
da formação realmente reflexivo), algumas competências que lhes 
permitam e os levem a tomar decisões, a confirmar ou modificar atitudes, 
valores; em suma, a configurar a própria opção pedagógica (pp 62-63). 
 

Diante dessas perspectivas, a formação do professor, como um 

todo e de ensino superior, propriamente dita, deve continuar a ser discutida, 

tomando corpo na reflexão sobre formação inicial e continuada, sem esquecermos 

da necessidade de articularmos a isso uma metodologia de ensino que possa 

propiciar a determinação de formar cidadãos numa sociedade que inclua todas as 

pessoas, na contemporaneidade, dentro do contexto econômico, político, social, 

cultural do mundo. Devemos ter como alvo o caminho para se chegar à essência 

dos problemas, a fim de que possamos solucioná-los. Há necessidade de 

fazermos pesquisa e reflexão sobre pontos cruciais que circundam a formação 

docente, para revitalizar os cursos de formação de professores. Para isso, 
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também, necessitamos resgatar como era a composição do quadro docente das 

IES, principalmente, das Universidades. 

Antes de discutirmos o início dessa caminhada, necessitamos 

lembrar que várias pesquisas já foram realizadas, fornecendo dados concretos 

sobre essa temática. Entre essas diversas pesquisas, encontramos uma das 

realizadas por Cunha (1992) sobre O bom professor e sua prática que enfoca 

formação docente, didática e prática pedagógica. Ela sinaliza que o estudo  “[...] 

na medida em que ajuda a iluminar um pouco mais a didática, poderá ter grande 

utilidade para todos aqueles que estão voltados para o problema da formação de 

professores [...]” (p. 11). 

A prática da docência é antiga e a preocupação com a educação 

do ser humano é anterior ao surgimento da escola. Contudo é necessário 

lembrarmos que,  

[...] enquanto o ideário da profissão docente esteve fundado no “dom”, a 
didática, assim como as outras disciplinas pedagógicas dos cursos de 
formação para o magistério, não priorizou o ensinar a “ser” professor. 
Uma vez que essa identidade tinha um componente inato, cabia à 
didática enfocar a dimensão do saber e do fazer necessárias à profissão. 
Por longo tempo o discurso científico-educacional esteve fundado na 
idéia de que “nascia-se professor” – o dom prescindia o caráter formativo 
[...] (CARDOSO, 2003, pp 29-30). 

 
Os papéis desempenhados pelo professor ao longo da história, 

seu saber e fazer e sua maneira de ser professor estiveram atrelados a um 

intricado jogo de relações diversas e complexas, abrigando contradições, rupturas 

e continuidades. É na década de 70 que, com “[...] a valorização do preparo 

técnico-político e da formação dos educadores, o discurso vai explicitar a idéia da 

identidade profissional de professor como construção [...]” (Ibid., p. 30). 

Por isso, 
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Só recentemente os professores universitários começaram a se 
conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, como o 
exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica 
que não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre 
ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma profissão. Exige isso 
tudo, e competência pedagógica, pois ele é um educador (MASETTO, 
2003, p. 13). 
 

Mediante a  citação do autor, é pertinente e necessário, em todo 

momento, debatermos essa temática, posto que, outrora, as pessoas formadas 

para exercerem a profissão de professor tinham a convicção que bastava ministrar 

aulas expositivas ou palestras sobre determinado assunto e isso já as 

consolidavam como bons docentes. 

Dito de outra forma, anteriormente, os cursos superiores 

compunham seu quadro docente com profissionais das diversas áreas que 

tivessem sucesso em suas atividades profissionais e fossem renomados. Nessa 

época, não era requisito para ser professor de ensino superior apresentar outros 

aspectos necessários à formação da docência. 

Em suma, as exigências feitas ao candidato a professor, para 

fazer parte do corpo docente das universidades e faculdades brasileiras, até a 

década de setenta, eram domínios na área específica e na experiência 

profissional. 

Hoje, esse quadro ainda permanece e a exigência atual recai 

sobre o profissional com a formação de pesquisador. A qualificação pedagógica 

de professores para o exercício da docência no Ensino Superior, apesar de não 

ser uma prioridade estabelecida com rigor no contexto das políticas educacionais 

nos últimos anos, torna-se cada vez mais requerida, porque o professor precisa 

dar conta do complexo histórico de constituição da sua área do conhecimento sob 

a ótica da docência. 
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O ensino superior está enfrentando, no presente, uma crise sem 

tamanho, referente ao seu quadro de professores com desempenho no ensino e 

na pesquisa. Tal crise não reside apenas na escassez de massa crítica mas, 

sobretudo, no cumprimento da exigência de qualificação, de titulação e de 

formação pedagógica necessária ao exercício da docência. 

Percebemos, hoje, que a admissão de professores, mesmo por 

critérios de concurso ou seleção, prática louvável nas IES, é feita levando-se em 

conta o domínio no campo de conhecimento da sua disciplina e na pesquisa. No 

caso das instituições particulares, a maioria dos professores contratados não tem 

domínio do campo da investigação científica, o que vem dificultar a prática do 

ensino com pesquisa. O que se torna mais grave é a constatação de que a maioria 

dos professores de ensino superior não possui a formação pedagógica para 

ensinar. 

Mais uma vez, não é demais ratificarmos que o olhar na prática da 

docência universitária, para buscar o significado da Didática neste nível de ensino, 

é de fundamental importância neste trabalho. Ao tratarmos dessa questão, o perfil 

de um novo professor é exigido e uma nova formação deve ser traçada com lugar 

para uma Didática mais significativa, vislumbrando um horizonte mais qualitativo 

para os professores de nível superior. 

Necessitamos ressaltar, no tocante à legislação acerca do Corpo 

Docente, a antiga Lei nº 5540/68, que reformulou o ensino superior, em seus Art. 

32, § 2º e Art. 36, quando já fazia omissão quanto à formação didática para a 

docência do ensino superior, declarando, por exemplo, que  
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Art. 32 [...] § 2º Serão considerados, em caráter preferencial, para o 
ingresso e a promoção na carreira docente do magistério superior, os 
títulos universitários e o teor científico dos trabalhos dos candidatos [...]  
Art. 36 Os programas de aperfeiçoamento de pessoal docente deverão 
ser estabelecidos pelas universidades, dentro de uma política nacional e 
regional definida pelo Conselho Federal de Educação e promovida 
através da CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisas (BRASIL, 
1968). 
 

Como é possível comprovar, há omissão no que se refere à 

qualificação específica para a docência no ensino superior, no que tange ao 

conhecimento pedagógico, e isto não é novidade. A indicação de haver, hoje, mais 

professores com melhores titulações não garante que estejam preparados para 

desempenharem, satisfatoriamente, seu papel docente com a qualidade almejada 

pela sociedade, pois Rosa (2002 apud MOROSINI, 2000, p. 12) nos diz que 

a principal característica dessa legislação sobre quem é o professor 
universitário, no âmbito de sua formação didática, é o silêncio (pp 165-
166). 
 

Ela nos mostra ainda que 

No Ensino Superior, a competência do professor advém do domínio do 
campo científico, isto é, o docente universitário deve ter competência 
técnico-científica, compreendida como domínio da área de conhecimento 
na qual atua [...] (p. 166). 
 

Nesses termos, percebemos que a questão implícita colocada, 

nessa citação, é a cisão, a tradicional dicotomia, que ainda persiste, quanto ao 

bacharelado e à licenciatura, uma vez que a competência do professor de ensino 

superior advém da formação de pesquisador, por sua vez atrelada, erroneamente 

em nossa visão, muitas vezes, à formação de bacharel. Sob esse prisma, os 

saberes docentes são relegados ao segundo plano, comprometendo a formação 

do profissional docente, principalmente a formação dos futuros professores que 

irão atuar no Ensino Fundamental e Médio, na qual damos nossa contribuição. 

O professor precisa ter compreensão aprofundada da sua área 

para poder introduzir o aluno no domínio dos métodos da ciência. Ao lado do 
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domínio do conhecimento científico específico da área, faz-se necessário, 

também, que o professor de ensino superior tenha profunda competência 

pedagógica , como requisito indispensável para trabalhar a formação. 

Diante do quadro descrito, parece-nos que essa dicotomia entre 

ensino/pesquisa tem início nas licenciaturas, posto que elas formam professores, 

entendidos como aqueles que apenas reproduzem conhecimentos. Nesse perfil de 

profissional está subjacente a idéia de que compete “[...] à teoria o papel de 

comando sobre a prática: a teoria manda porque possui as idéias, e a prática 

obedece porque é um conhecimento do senso comum. Com essa relação 

hierárquica, perde-se a unidade entre teoria e prática” (Ibid., p. 166). 

Isso significa dizer que “[...] o docente não precisa desenvolver a 

atitude investigativa, pois o que é visto como sua competência específica é 

assimilar os conhecimentos produzidos por outros e repassá-los de modo 

acessível” (Ibid., p. 166). 

A reafirmação dessa concepção está embutida, também, nos 

programas de pós-graduação stricto sensu, quando estes priorizam a pesquisa em 

detrimento do ensino e da aprendizagem. Diante disso, algumas indagações sobre 

a docência no ensino superior passaram a ocupar espaço no debate nacional, 

entre elas encontra-se a formação docente e a capacitação didática para o 

exercício acadêmico. 

No que se refere às licenciaturas, é válido ressaltarmos que essas 

indagações estão presentes desde suas próprias origens e os movimentos para 

reformulações são constantes, como situa Borba (1994): 
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É importante ressaltar, porém, que, a partir das próprias origens dos 
cursos de Licenciatura,26 os movimentos para uma definição ou 
redefinição dos rumos desses cursos têm sido constantes, mas tratados 
de formas diferentes (p. 18). 
 

A autora continua: 

Estudos recentes têm-se voltado para a apreensão da função e papel 
desses cursos, com o objetivo de propor alternativas para reformulá-los, 
uma vez que há um consenso acerca dos problemas que vêm 
enfrentando (Ibid, p. 18). 
 

Na atualidade, essa formação vem sendo consolidada, na ação 

dos professores, pela procura de cursos de atualização, pela reordenação de seus 

espaços sociais, passando pela busca de novas modalidades de exercício 

profissional que provocam mudança e inovação, a fim de melhorar, cada vez mais, 

seu desempenho que é estruturante no processo ensino-aprendizagem. 

A docência vem se tornando objeto de atenção por parte dos 

educadores preocupados em alcançar melhores resultados com o ensino. Em 

conseqüência disso, a formação dos professores e a atenção às metodologias 

pedagógicas estão no centro das preocupações daqueles que se dedicam à 

reflexão sobre a melhoria da qualidade do ensino no país. Não são poucas as 

críticas ao desempenho dos quadros docentes nas mais variadas áreas e, em 

especial, as das licenciaturas. 

Cabe retomarmos um pouco, neste espaço, a situação atual das 

licenciaturas, no Brasil, e do seu quadro docente. Alguns autores chegam a um 

consenso quanto aos problemas das licenciaturas que remontam às suas origens 

e se arrastam, até hoje, sem serem totalmente resolvidos. 

                                                
26 Recomendamos a leitura do livro de Vera Maria Ferrão Candau, “Novos rumos da licenciatura”, 
ao leitor interessado numa visão panorâmica e histórica dos cursos de formação de professores, 
especialmente a 1ª parte, que trata dos primeiros cursos de nível superior de formação de 
professor à situação atual (CANDAU, Vera M. F. Novos rumos da licenciatura. 1987) (Ibid, p.18). 
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As licenciaturas, como sabemos, foram criadas, no Brasil, nas 

antigas Faculdades de Filosofia na década de 30, seguindo a fórmula “3+1”. No 

final da década de 70 e enfaticamente em 1980 foi iniciado o movimento para 

reformulação dos cursos de formação de educadores, precisamente pelos Cursos 

de Pedagogia, estendendo-se depois às outras licenciaturas. Houve um período 

em que, por determinação da proposta Valnir Chagas, criou-se as “licenciaturas 

curtas” conhecidas por formar o professor polivalente (licenciaturas polivalentes). 

Diante desses fatos, desencadeou-se uma reação dos educadores 

interessados nessa questão, fomentando debate a respeito da formação de 

professores no país. Em novembro de 1983, o MEC decide pela realização do 

“Encontro Nacional do Projeto de Reformulação dos Cursos de Preparação de 

Recursos Humanos para a Educação”, onde foi criada a Comissão Nacional de 

Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, substituindo o Comitê Pró-

Formação do Educador. Como resultado desse encontro, foram feitas, no 

documento final, exigências importantes e imprescindíveis ao desenvolvimento de 

propostas de reformulação de cursos. A partir daí, a cada ano, os documentos 

finais dos encontros nacionais clamavam a necessidade de extinção das 

licenciaturas curtas.  

As questões de revitalização das licenciaturas ainda estão 

presentes e Pereira (2000) destaca entre os principais problemas  

[...] o complexo problema da dicotomia teoria e prática, refletido na 
separação entre ensino e pesquisa, no tratamento diferenciado 
dispensado aos alunos do bacharelado e da licenciatura, na 
desvinculação das disciplinas de conteúdo e pedagógicas e no 
distanciamento existente entre a formação acadêmica e as questões 
colocadas pela prática docente na escola (p. 57). 
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Embora essa situação ainda permaneça, não podemos deixar de 

perceber que a docência vem se tornando, dia-a-dia, objeto de atenção por parte 

das instituições escolares e, principalmente, das instituições de ensino superior. 

Entre elas, existem aquelas preocupadas em avaliar se a maneira tradicional de 

formação de docentes ficou obsoleta, enquanto outras se mostram mais 

propensas a apropriar-se de novas tendências, como em toda visão de contexto 

do mundo globalizado. 

Vislumbrarmos as modificações necessárias na formação do 

professor como resposta à melhoria da qualidade da educação, visto que é 

compromisso dos que acreditam e lutam por um quadro mais responsável e 

animador para a educação brasileira, pois como indaga Tardif (2002) 

[...] Será preciso uma outra reforma do ensino para finalmente vermos os 
responsáveis pelas faculdades de educação e os formadores 
universitários dirigirem-se à escola dos professores de profissão para 
aprenderem como ensinar e o que é ensino?(p. 55) 
 

Isso quer nos dizer que a falta de integração, entre a licenciatura e 

a realidade onde os licenciandos irão atuar, constitui um dilema enfrentado pelos 

cursos de licenciaturas, começando pelos professores formadores que não têm 

uma visão sequer razoável das modalidades dos ensinos fundamental e médio e 

nem tiveram experiência nesses níveis de ensino. Tudo isso contribui para 

aumentar o abismo entre as duas realidades. 

Nesse sentido, falarmos da importância de garantir a formação 

profissional para todos os docentes é repensarmos o ambiente da educação como 

uma exigência do momento atual. Já não existem mais tempo e espaço para 

aquele modelo de ensino tradicional, com o professor expondo e o estudante 

sendo um ouvinte passivo. Diante disso, torna-se necessário discutirmos como 
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vem se dando a formação docente e, neste trabalho, especificamente a de ensino 

superior.  

Apostarmos em sugestões inovadoras e incrementadas é 

premente na perspectiva atual da formação do professor. Mais do que isso, a boa 

prática docente só é viável, caso as universidades ou faculdades propiciem 

condições, a fim de que o professor se sinta à vontade para revisar aspectos em 

termos de acréscimos formais no âmbito da formação do professor, tratando de 

compreender as novas demandas mercadológicas, ou seja, optar por uma série de 

temas que contemplem a identidade da área. Além disso, é necessário 

contemplarmos os conhecimentos da tecnologia e repensarmos os diferentes 

saberes presentes que constituem sua prática docente, para que possamos 

ressignificar a sua Didática, sendo este um passo fundamental dessas mudanças 

que se fazem necessárias. 

Assim, Cunha (1992) nos mostra que entre diversos modelos de 

saberes docentes conhecidos: 

Já descartamos os receituários, já nos desiludimos com sugestões de 
ordem comportamental, já nos cansamos de rodar em falso através de 
estudos comparativos entre diferentes modelos pedagógicos, cujo 
processo de mensuração de resultados, primando pela sofisticação, 
acabam sempre por provar exatamente aquilo que já conhecíamos 
previamente (p. 9). 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Tardif (2002) procura 

identificar e definir os diferentes saberes que são provenientes de diversas fontes, 

ou seja, “[...] os saberes disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os das 

ciências da educação e da pedagogia) e experenciais [...]” (p. 33).  
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Saberes Disciplinares – saberes sociais definidos e selecionados 

pelas IES, que emergem da herança cultural e dos grupos produtores de saberes, 

para integrarem os diversos campos do conhecimento nas variadas disciplinas. 

Saberes Curriculares – saberes apresentados concretamente nos 

programas das disciplinas (objetivos, conteúdos, métodos) que os docentes 

devem aprender a usar. 

Saberes Experenciais – saberes desenvolvidos no exercício das 

funções docentes e na prática profissional, que brotam e são validados pela 

própria experiência. 

Saberes Profissionais – saberes socializados nas instituições de 

formação de professores que constituem objetos de saber27 para as ciências 

humanas e da educação, ou seja, saberes pedagógicos articulados às referidas 

ciências.  

Além dos saberes defendidos por Tardif (2000), é pertinente 

acrescentarmos um outro apresentado por Rios28 (2004) que é o saber ético. 

No agir das pessoas sempre se encontra presente um saber. Melhor 
dizendo, muitos saberes! A tarefa de refletir sobre os saberes que devem 
estar presentes no currículo dos cursos e de selecioná-los e socializá-los, 
que cabe à escola, é extremamente complexa [...] devemos pensar não 
só sobre o conhecimento técnico [...], mas sobre as implicações éticas do 
trabalho que vai desenvolver. Minha tese é a de que o trabalho 
competente, de boa qualidade, é um trabalho que faz bem, isto é, que 
fazemos bem, que faz bem para nós e para aqueles com os quais nos 
relacionamos [...] (pp 2-3). 
 

Assim, os professores devem, cada vez mais, refletir sobre esses 

muitos saberes. Eles são plurais e têm suas raízes nas histórias de vida de cada 

                                                
27 “Damos aqui à noção de ‘saber’ um sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as 
competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi 
chamado de saber, saber-fazer e saber-ser” (TARDIF, p. 255). 
28 Professora do Departamento de Teologia e Ciências da Religião e Assessora da Vice-Reitoria 
Acadêmica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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ser humano, no que ficou das vivências familiares e escolares, na vivência 

concreta real, na prática. Com isso, os saberes que fazem referências à técnica, à 

ética e à política dimensionam, orientam as ações e as construções durante a 

formação inicial e continuada, a fim de mobilizar esses e outros saberes, ainda 

ocultos nessa caminhada. 

Nessa perspectiva, Rios (1999) nos aponta o caráter de mediação 

e de síntese referente às três competências na prática do profissional docente na 

superação da dicotomia técnica x política. 

A autora comenta: 

Não poderíamos superar a dicotomia técnica X política se apenas 
articulássemos a ética à política, e mantivéssemos a técnica como um 
campo autônomo, que de fora recebe as benesses, os benefícios de uma 
política fertilizada pela ética. É preciso garantir a idéia de que a dimensão 
técnica também carrega a ética. O que temos é competência técnico-
ético-política. Procurei aqui apontar o caráter de mediação da ética como 
elemento de superação da dicotomia. A ética é mediação, mas também 
síntese da técnica e da política (p. 67). 
 

O argumento da autora envolve a questão do significado da 

Didática, uma vez que a técnica, como campo autônomo, na referida área, gera o 

tecnicismo. É a competência tridimensional (técnica, ética e política) que subsidia 

a Didática para a visão multidimensional, fundamental à formação do profissional 

docente.  

Outro aspecto referendado por Rios (op. cit.) é a questão da boa 

qualidade da educação relacionada à ética no trabalho docente.  

[..] A boa qualidade, que queremos para nossa educação, se revela no 
trabalho competente, que tem como eixo fundamental a dimensão ética, 
cujo horizonte é a afirmação do bem comum. A formação de boa 
qualidade será, então, aquela que cria condições para a construção 
cotidiana e coletiva da cidadania e da felicidade (p. 2). 
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Os saberes docentes provêm de diversas fontes e são variados. 

Entretanto, mesmo ocupando posição relevante e estratégica entre os saberes 

sociais,29 esses saberes são desvalorizados. Como explicarmos tal fenômeno? 

Para Tardif (2002), a explicação pode estar no fato de que os 

professores “introjetam” os diversos tipos de saberes abordados anteriormente, e 

a relação com tais saberes é a de “portadores”, de “transmissores” ou de “objetos”, 

tendo em vista que se situam numa posição de exterioridade. Em outras palavras, 

[...] a relação que os professores estabelecem com os saberes da 
formação profissional se manifesta como uma relação de exterioridade: 
as universidades e os formadores universitários assumem as tarefas de 
produção e de legitimação dos saberes científicos e pedagógicos, ao 
passo que aos professores compete apropriar-se desses saberes, no 
decorrer de sua formação, como normas e elementos de sua 
competência profissional [...] (p. 41). 
 

Complementa o autor “[...] os saberes científicos e pedagógicos 

integrados à formação dos professores precedem e dominam a prática da 

profissão, mas não provêm dela [...]” (Ibid., p. 41). 

Há a necessidade de compreendermos que 

[...] relações de exterioridade inserem-se, hoje, numa divisão social do 
trabalho intelectual entre os produtores de saberes e os formadores, 
entre os grupos e instituições responsáveis pelas nobres tarefas de 
produção e legitimação dos saberes e os grupos e instituições 
responsáveis pelas tarefas de formação, concebidos nos moldes 
desvalorizados da execução, da aplicação de técnicas pedagógicas, do 
saber-fazer (Ibid., p. 54). 
 

Essa compreensão suscita nos profissionais docentes 

responsáveis e comprometidos com a formação, a compreensão de que tal 

situação deve ser revertida, caso contrário, 

[...] a função dos professores não consistiria mais em formar indivíduos, 
mas em equipá-los tendo em vista a concorrência implacável que rege o 
mercado de trabalho. Ao invés de formadores, eles seriam muito mais 

                                                
29 Cf Tardif (2002), “conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade [...]” (p. 31).  
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informadores ou transmissores de informações potencialmente utilizáveis 
pelos clientes escolares (Ibid., pp 47-48). 
 

Por essas e outras, apontarmos o professor de ensino superior 

como um dos grandes culpados pelos problemas, em relação aos diversos 

saberes, é leviano, reducionista e impreciso. Criticarmos o professor se torna fácil 

quando, na verdade, algumas IES30 não oferecem oportunidade para criação de 

centro de estudos, condições financeiras para pagar outros cursos que fortaleçam 

a formação continuada, a fim de que ele possa refletir sobre a importância desses 

saberes. Às vezes, o professor, para sobreviver, precisa dar aula em três turnos. 

Como o docente vai tirar uma parte do salário para investir num mestrado, num 

doutorado? Estes são questionamentos que não podemos desprezar. É freqüente 

a falta de estímulo para o professor se integrar plenamente no âmbito acadêmico. 

Em outras palavras, por não conseguir sobreviver, apenas, com os 

rendimentos provenientes das aulas, o docente acaba tendo que se engajar em 

outras atividades que o desviam da dedicação exclusiva ao ato de lecionar, do 

refletir sua ação em relação aos saberes tratados por Tardif, entrecruzando-os 

com ensino-pesquisa-extensão. Na maioria das vezes, o professor ministra sua 

aula e vai embora, não ficando na faculdade. Isso é um dado notório nas nossas 

idas e vindas por instituições de ensino superior. 

Nesse sentido, o professor das instituições públicas, apesar da 

consolidação do tripé ensino-pesquisa-extensão, é quem menos tem estímulo, 

visto que o descaso é explícito. Falta de professores no quadro efetivo das IES, 

em conseqüência da não abertura de concursos públicos ou seleção, falta de uma 

                                                
30 Nesse sentido, as instituições que não são universidades. 
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política digna nos Planos de Cargos e Carreiras, falta de seriedade na gestão 

democrática, dentre outras ausências de elementos imprescindíveis ao bom 

desenvolvimento da formação docente superior. 

Falarmos sobre os dados legais, que são visíveis, não podemos 

nos esquecer, desde a Lei nº 5540/68, nos Artigos 34 e 35, em destaque abaixo, 

até a Lei nº 9394/96, 

Art. 34 As universidades deverão progressivamente e na medida de seu 
interesse e de suas possibilidades, estender a seus docentes o Regime 
de Dedicação Exclusiva às atividades de ensino e pesquisa. 
Art. 35 O regime a que se refere o artigo anterior será prioritariamente 
estendido às áreas de maior importância para a formação básica e 
profissional (BRASIL, 1968). 
  

Nos dois artigos citados da Lei percebemos o fortalecimento para 

que os professores de ensino superior firmassem seu compromisso com apenas 

uma instituição de ensino, mas em contrapartida a subsistência dos docentes 

estava/está em primeiro plano. Nesse sentido, essa questão nos leva a uma 

indagação: então, por que os professores possuíam/possuem salário ínfimo, 

mesmo tendo a gratificação da Dedicação Exclusiva? Será que não cobria/cobre 

todas as despesas necessárias e dignas do profissional docente. Nessa 

perspectiva, o que percebemos com essa situação são os docentes pressionados 

a terem mais de um vínculo empregatício. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, 

ratificando a questão da formação docente nos Artigos 66 e 67, é afirmado que as 

inovações pensadas e introduzidas na referida Lei são pontuações legais e 

fundamentais para formação docente de nível superior, mas, voltamos a lembrar, 

que não prioriza a formação pedagógica, como também a Lei nº 5540/68 não 

priorizou. Apenas podemos refletir alguns pontos: 
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a) o professor necessita de maior titulação em nível de pós-

graduação stricto sensu; 

b) o exercício profissional está pautado no plano de cargos e 

carreiras, progredindo o docente a partir de sua maior titulação; 

c) o professor tem oportunidade de se aperfeiçoar sem prejuízo 

salarial; 

d) o ingresso dos docentes deve ser feito por concurso público. 

Diante de tais reflexões, percebemos que o professor é um 

componente imprescindível na mediação para a construção do conhecimento do 

aluno, ou seja, o professor é fundamental para a aprendizagem ser significativa 

para o aluno e que, legalmente, é valorizado, porém, a lei ignora a prioridade da 

formação pedagógica deste profissional para atuar no ensino superior. 

Neste trabalho, tornou-se, também, importante abrirmos um 

espaço para uma abordagem do que vem a ser um profissional docente, uma vez 

que esta pesquisa discute o significado da Didática na formação do profissional de 

ensino superior. 

A fundamentação teórica sobre o termo profissional baseou-se em 

estudos de Imbernón (2001), Lüdke (1983 apud LIEBERMAN, 1956), Paquay & 

Wagner (2001), Schön (1992) e outros. Antes de dialogar um pouco com estes 

teóricos, transcreveremos, em seguida, alguns significados do que sejam os 

termos profissão, profissional, profissionalismo ou profissionalidade31 ou 

profissionalização extraídos de alguns dicionários da Língua Portuguesa. 

                                                
31 Alguns estudos trazem estes termos como sinônimos, como está escrito no capítulo 3 “O debate 
sobre a profissionalização docente”  da obra de Imbernón (2001, p. 24).  
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De início, apresentaremos os significados dados por Ferreira 

(1993) e por Bueno (1999), respectivamente, de profissão que é “ato ou efeito de 

professar (fazer votos); atividade ou ocupação especializada, da qual se podem 

tirar os meios de subsistência; ofício, mister” (p. 444) e “ofício; emprego; mister; 

modo de vida; ato ou efeito de professar32” (p. 753). 

Outro significado importante a ser tratado aqui pelos mesmos 

autores é o de profissional. Um adjetivo que é “relativo à profissão, quem faz uma 

coisa por ofício33” (p. 444) e “relativo ou pertencente à certa profissão; pessoa que 

faz uma coisa por ofício” (p. 753). 

O termo profissionalismo, expresso por Bueno (1999) é “carreira 

de profissional” (p. 753).    

Conforme a idéia defendida por Lüdke34 (1983 apud LIEBERMAN, 

1956) sobre profissão, esta deveria ter reconhecimento do público em geral, bem 

como deveria prestar serviço essencial e único de utilidade pública. Os 

componentes de uma profissão deveriam ser guiados por um código de ética e, 

por fim, cada membro deveria ter conhecimentos específicos e habilidades 

técnicas especiais, dito de outra maneira, ter competências e habilidades 

pertinentes à ocupação, bem como ter organização para controle e 

responsabilidade abrangentes e autogovernadas. 

Na visão de Paquay & Wagner (2001) 

[...] o ofício de professor tende a ser considerado como uma “profissão”. 
O que isto significa? Um profissional realiza autonomamente atos 

                                                
32 Quer dizer exercer, ensinar, preconizar, propagar (p. 444). 
33 Quer dizer 1. Trabalho, ocupação, função, mister. 2. Profissão. 3. Incumbência, missão... (p. 
390). 
34 Conceito apresentado pela referida teórica na página 74, do capítulo 3, em “O educador: um 
profissional?”, do livro de CANDAU (1999). 
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intelectuais não-rotineiros que envolvem sua responsabilidade. Sua arte e 
suas técnicas são adquiridas através de uma longa formação (p. 139). 
 

Ao falarmos de ‘profissional’ não queremos dizer que pretendamos 

aprofundar, no momento, um estudo sobre essa temática, mas tecermos algumas 

considerações, a fim de que tenhamos uma noção acerca desse termo e de outras 

derivações terminológicas, tais como: profissionalização, profissionalismo, ofício, 

ocupação, campo profissional, entre outras. 

Sabemos que esse estudo foi realizado por várias vertentes: 

psicológica, histórica, econômica, mas, sobretudo, pela área sociológica, na 

literatura americana, particularmente, dentro dos quadros conceituais das 

sociologias da educação e das organizações. 

Segundo Imbernón (2001), 

Profissão é um conceito que, no campo das ações sociais, alude a um 
modo particular de exercê-la. Não é um termo cujos limites de aplicação 
encontram-se definidos (p. 24). 
 

Ainda, conforme este teórico, 

O conceito de profissão não é neutro nem científico, mas é produto de 
um determinado conteúdo ideológico e contextual; uma ideologia que 
influencia a prática profissional, já que as profissões são legitimadas pelo 
contexto e pelo conceito popular [...] (Ibid., pp 26-27). 
 

A idéia sobre “profissional”, também, assumida por Schön (1992) é 

de sermos competentes em um determinado trabalho, através do domínio de uma 

série de competências e habilidades especializadas, para podermos desenvolvê-lo 

de maneira competente, além de estarmos vinculado a um grupo profissional 

organizado e que exerça controle. 

Assim, neste trabalho, defendemos a linha que entende um 

profissional como um ser capaz de exercer sua profissão com competência e 

habilidade, tendo um conceito multidimensional fundamentado nos valores da 
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cooperação entre os sujeitos e voltado para o progresso social, sem esquecer a 

defesa da ética profissional e a organização de classe. 

Nessa perspectiva, no que se destina ao profissional docente 

necessitamos acrescentar que, 

[...] mediante seu exercício, o conhecimento específico do professor e da 
professora se ponha a serviço da mudança e da dignificação da pessoa. 
Ser um profissional da educação significará participar da emancipação 
das pessoas. O objetivo da educação é ajudar a tornar as pessoas mais 
livres, menos dependentes do poder econômico, político e social 
(IMBERNÓN, 2001, p. 27). 
 

Podemos complementar essa citação com a visão de Cardoso 

(2003), no que se reporta a emancipação, quando toma por base o vínculo entre 

conhecimento, poder e dominação. “[...] O domínio dos conhecimentos 

acumulados é condição para nossa emancipação” (p. 35). 

Diante das idéias desses teóricos, a produção contemporânea, no 

que tange à formação de professores, apresenta novos horizontes para melhoria 

da qualidade do ensino e para o progresso social e cultural. 

Cabe, ainda, nesse espaço, uma breve reflexão sobre ensino 

superior, a fim de embasarmos a análise de dados que será feita em capítulo 

posterior. Desde o início, deste trabalho, pretendemos explicitar alguns elementos 

que pudessem indicar o significado da Didática na formação do docente no ensino 

superior. Dessa forma, neste capítulo, a abordagem da categoria ensino superior é 

pertinente na discussão, voltando-se às questões referentes à análise de como 

esse ensino vem sendo desenvolvido em termos do fazer pedagógico na formação 

de professores, uma vez que esse é um ponto de debate freqüente na 

comunidade educacional brasileira. 
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Traçarmos considerações sobre o ensino superior não é nada 

fácil, principalmente, quando dele se tem experiência como discente e docente.  É 

nessa condição que observamos que esse ensino tem se apresentado um tanto 

desgastado e que as estratégias utilizadas para resgatarmos sua credibilidade e 

auto-confiabilidade  pouco tem apresentado resultados convincentes.   

Nos últimos anos, o ensino superior foi surpreendido com uma 

enorme expansão. No início do processo de industrialização, ele exerceu papel 

relevante na sociedade brasileira, por ter como missão a formação dos grandes 

intelectuais desta sociedade. Mas, no atual sistema, apresenta situação muito 

diferente, considerando que a crise no setor econômico-financeiro, os problemas 

sociais urgentes, notadamente os gerados por uma desestabilização crescente, 

pelo aumento do desemprego, as teorias que, até então, eram acatadas sem 

contestação passam agora a ser questionadas e levantam questões que 

interferem diretamente nesse nível de ensino.  

Dessa forma, um clima de incerteza e de insatisfação crescente 

paira nos ambientes universitários e repercute em toda sociedade. Essa 

instabilidade força os impregnados com o compromisso científico a pensar novas 

formas urgentes de mudança para o ensino superior. Ao longo dos anos, a 

universidade vem confrontando-se com seu entorno social. Essa idéia está bem 

explícita na compreensão de Castanho (2001) 

[...] a universidade, ao longo dos anos, esteve sempre confrontada a seu 
entorno social, ao ‘lá fora’, à ‘sociedade inclusiva’, à ‘comunidade 
externa’. Em nenhum momento, nem mesmo na plácida Idade Média, 
quando nasceu, ela pôde considerar-se uma turris eburnea, uma torre de 
marfim enclausurada [...] (p. 13-14). 
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Em todos os percursos críticos por que o setor universitário 

passou não conseguiu refugiar-se, enclausurar-se em si mesmo. O que se 

encontrava e se encontra fora dos seus muros tinha e tem nele uma interferência 

significativa, pressionando cada vez mais a educação superior a fazer o que tão 

bem sabe fazer: pesquisar e ensinar, socializando com a comunidade que a cerca, 

ou seja, fazendo trabalho de extensão. Essa é uma das reflexões que faremos, 

aqui, nesta discussão. 

Essa instituição, pelo seu caráter milenar e pelas suas funções de 

produção e disseminação do conhecimento, deveria analisar todo esse complexo 

de transformações, procurando adaptar-se e, ao mesmo tempo, através da 

formação de profissionais, da realização de pesquisas e de sua interação com a 

sociedade, intervir nos vários aspectos desse processo, criticando o que de 

fato tem acontecido, avaliando e sugerindo caminhos alternativos. Contudo, o que 

se tem visto é a falta de compromisso por parte dos dirigentes com essa 

problemática.  

Na verdade, este fundamental tripé pesquisa-ensino-extensão tem 

sido fragilizado em algumas instituições de ensino superior, quando estas 

instituições lotam os professores universitários em departamentos, atuando com 

cursos aprovados há algum tempo, onde as disciplinas a serem ministradas já 

vêm pré-estabelecidas, seguidas das ementas prontas, ‘engessadas’, restando a 

esses professores planejarem, apenas, individual e solitariamente, sem nenhuma 

orientação, e serem responsáveis pela docência e pelos resultados que tampouco 

servirão como objeto de estudo ou de reflexão num futuro próximo. 
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É interessante notarmos, também, que, na revisão da literatura e 

nos variados discursos dos profissionais universitários sobre o desenvolvimento 

dos trabalhos nas Instituições de Ensino Superior, aparece, como uma constante, 

a afirmação da indissociabilidade entre os três elementos mencionados 

anteriormente, ensino, pesquisa e extensão, mas, na prática diária, observamos 

cada vez mais a ocorrência de separação entre este tripé universitário e, mais 

ainda, que a elite universitária só deve estar nas universidades. O que dizem as 

outras instituições de ensino superior? O que diz o quadro docente das outras 

IES? Será que se deve contentar em viver à sombra das “irmãs mais fortes”, que 

têm “direito a tudo”? Ou será que se deve ir à luta e conquistar, também, as 

condições favoráveis, onde este tripé possa ser desenvolvido qualitativamente?    

Nessa questão é válido destacarmos a maneira diferente com que 

são tratados os docentes das diversas IES (universidades particulares, 

faculdades, centros universitários, institutos superiores de educação), uma vez 

que a legislação exige a junção ensino-pesquisa-extensão somente às 

universidades. Será que não começa a ser gerada, nesse momento, a 

discriminação na formação? Será que esse não é um dado revelador sobre a 

fragilidade da qualidade do ensino superior e mais precisamente nos cursos de 

formação de professores? 

Assinalarmos, aqui, o pensamento de Vasconcelos (2000), quanto 

esta situação é fundamental, para registrarmos, nesse sentido, como 

[...] pode ser encontrada a figura daquele professor que tenta conciliar 
docência e pesquisa. Este está principalmente nas universidades 
particulares35 e precisa dar elevado número de aulas para garantir um 
salário razoável. Suas pesquisas desenvolvem-se como atividades 

                                                
35 Estendermos, também, às outras modalidades de IES já relacionadas. 
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concomitantes à docência e com tempo de dedicação muito aquém do 
desejado, tempo este, geralmente, retirado de suas horas de descanso 
ou lazer [...] (p. 12). 
 

Algumas breves reflexões cabem neste momento. Como acreditar 

numa formação de ensino superior sem haver estes componentes? Como 

defender a qualidade de ensino sem defender ensino-pesquisa-extensão? E, mais 

especificamente, como trabalhar o significado da Didática sem estes elementos 

nas licenciaturas? 

Segundo Pimenta (1997) 
 
Na licenciatura, o desafio é colaborar na formação (inicial) de 
professores, colocando a produção da pesquisa na Didática a serviço da 
reflexão dos alunos e da constituição de sua identidade como 
professores. Ao mesmo tempo, problematizando-a diante da realidade do 
ensino nas escolas, procurando desenvolver nos alunos uma atitude 
investigativa [...] (p. 39). 
 

Diante da posição de Pimenta é possível indagarmos como fica a 

pesquisa na formação de professores, no ensino superior, realizada nas 

faculdades e institutos, uma vez que não há exigência legal da existência da 

pesquisa? A população que ingressa nessas instituições fica relegada ao segundo 

plano? Será que não está na hora de se pensar em ampliar essa exigência para 

todas as IES, independente de ser universidade ou não?  

Quem está intimamente envolvido com o dia-a-dia universitário 

conhece que há um afã enorme de transformação na formação do professor e 

alguns dos vieses, para ocorrer essa mudança, passam pelo aspecto da 

revitalização das licenciaturas imbricada com a Didática nos diversos cursos de 

formação docente e pelo cenário do ensino e da aprendizagem. Nesse último viés, 

Masetto (2003) nos mostra que 

A mudança está na transformação do cenário do ensino, em que o 
professor está em foco, para um cenário de aprendizagem, em que o 



 

 

85 

aprendiz (professor e aluno) ocupa o centro e em que o professor e aluno 
se tornam parceiros e co-participantes do mesmo processo (p. 24). 
 

Diante da citação do autor, podemos refletir acerca de algumas 

relações que, ainda, não ocorrem, muitas vezes, entre os referidos parceiros, 

tendo em vista essa transformação do cenário de ensino para o de aprendizagem. 

Dentre as não ocorrências encontramos a pouca ligação da formação básica com 

a profissional, do teórico com a prática, dos conteúdos programáticos com as 

aulas prazerosas, entre outras. Para alterarmos essas relações, é fundamental 

mudarmos o modo de pensar o ensino superior.  

Nesse sentido, a questão da Didática fica implícita nesse novo 

pensar, permeando, senão todos, quase todos os aspectos discutidos nos 

estudos, encontros, debates realizados na comunidade acadêmica e, geralmente, 

vindo a desencadear numa “nova construção” de Projeto Político-Pedagógico,36 

que é o subconjunto do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),37 

reorganizando, muitas vezes, nesse trabalho, apenas, as disciplinas que, por sua 

vez, têm em seus enfoques “novidades” teóricas, bem como acréscimo de carga 

horária. Nessa reorganização, são utilizados vários mecanismos, tais como: 

levantamento da exigência do mercado de trabalho, resgate da opinião dos 

especialistas, realização de pesquisas com ex-licenciandos, questionamentos 

sobre o trabalho desenvolvido por outras instituições, evocação das experiências 

passadas, estudo de matrizes curriculares anteriores. 

                                                
36 Entendemos por Projeto Político-Pedagógico aquele que “se apresenta como um todo orgânico e 
articulado” (MASETTO, 2003, p. 61). 
37 Equivalente ao plano estratégico, exigido pelo MEC, definindo objetivos, princípios educacionais 
norteadores de suas ações, meios e recursos necessários para alcance de metas atuais e 
previstas para o futuro da instituição. 
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Desse modo, é importante esclarecer o que vem a ser, realmente, 

projeto pedagógico, no que tange ao ensino superior, como demonstra Masetto 

(2003): 

Especificamente em relação ao ensino de graduação, o projeto 
pedagógico é a organização interna da instituição de ensino superior que 
define os perfis dos profissionais que pretende formar, explicitando sua 
marca, sua missão, sua visão de sociedade e de ensino superior; que 
planeja os cursos, as atividades e os projetos que pretende desenvolver 
na área de ensino e extensão buscando superar a fragmentação das 
áreas do conhecimento, integrando-as nas atividades acadêmicas e nas 
demais atividades; que identifica e contrata os profissionais necessários e 
capacitados para a realização de seus cursos e suas atividades 
acadêmicas; que planeja e institui os recursos necessários para seus 
objetivos: espaços, laboratórios, biblioteca, videoteca, internet, 
secretarias, serviços gerais e toda a infra-estrutura necessária para o 
funcionamento adequado aos fins que se pretendem atingir (pp 60-61). 
 

O autor nos esclarece ainda: 

[...] já podemos perceber que o projeto pedagógico envolve uma 
interação profunda entre os mais diversos profissionais e os mais 
diferentes setores de uma instituição. Ele extrapola a simples confecção 
de um documento [..] Trata-se de um processo dinâmico de ação e 
reflexão dos seus membros, procurando uma articulação entre o que é 
real e o que é desejado, reduzindo as distâncias entre valores, discursos 
e ações [...] A discussão é a estratégia por excelência para veicular as 
críticas e proposições de professores, alunos, funcionários e profissionais 
da área que vivenciam os problemas do dia-a-dia (p. 61). 
 

Nesse sentido, é necessário considerarmos o apelo de Masetto 

(2003), 

Em virtude dessas considerações, o ensino superior não pode deixar de 
rever seus currículos de formação dos profissionais, não pode também 
querer revê-los apenas com a visão dos especialistas da Instituição (os 
professores) [...] (p. 15). 
 

Esse novo ajuste deve ter olhares externos que devem tocar a 

fundo o desenvolvimento dos cursos de formação de professores de ensino 

superior. Um dos pilares para dar suporte às revitalizações dos referidos cursos 

são as disponibilizadas diretrizes curriculares nacionais dos cursos. Interessante é 

haver bastante discussão e exigência para com as licenciaturas e no extinto 
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Exame Nacional de Curso38 (ENC) não ter sido, ou pouco ter sido, contemplada a 

parte pedagógica desses cursos. Para compreender melhor essa contradição, 

basta analisar as provas aplicadas em cada exame de cursos de licenciaturas. 

A ênfase que foi dada aos cursos de bacharelado intrigou a muitos 

professores universitários que trabalham com as licenciaturas. Era incoerente 

debater a importância da Didática nesses cursos e, no entanto, pouco foi visto, 

nas questões que compunham as provas realizadas pelos estudantes 

universitários das diversas licenciaturas, referência à parte pedagógica. 

Uma outra reflexão a ser feita é no que se refere às circunstâncias  

econômicas, sociais e,  até mesmo, culturais, no Brasil, forçadas pela conjuntura 

mundial dos novos paradigmas emergentes, em conjunto com as políticas 

implementadas para a reformulação do ensino superior, que têm forçado o 

encaminhamento de medidas que afunilam o ensino superior brasileiro à condição 

de uma mercadoria, cujo valor se deflaciona e carrega em conjunto os ideais de 

muitos que nele ainda acreditam. 

Buscamos expressar com essa forma pouco iludida do panorama 

atual do ensino superior brasileiro as transformações que acontecem, de forma 

cada vez mais rápida e acelerada, em todas as dimensões - política, econômica, 

social e científica – e que provocam repercussões em todas as organizações e, de 

maneira especial na universidade, que apesar da condição privilegiada que 

possui, de detentora e formadora de uma elite intelectual, não tem conseguido 

prover soluções para a sua auto-realização e confiabilidade.  

                                                
38 Atualmente, denominado Exame Nacional de Avaliação de Desempenho do Aluno (ENADE). 
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É importante falarmos um pouco como vem se dando o processo 

da qualificação didático-pedagógica nesse nível de ensino, no que se refere às 

instituições de ensino superior, porque, às vezes, percebemos que determinados 

docentes, apesar de demonstrarem competência em sua especialidade, 

apresentam certa carência de como desenvolver o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Nessa perspectiva, ao privilegiarmos o domínio de conteúdos 

específicos, sem dúvida, imprescindíveis a tradição conteudista da Universidade, 

deixamos de abrir espaços à formação didático-pedagógica, essencial ao 

exercício da docência, que, caso fosse exigida, não teria o devido respaldo legal. 

Esse poderá ser um dos possíveis condicionantes relacionados aos entraves 

vividos pelas universidades e, por que não expandir, pelas instituições isoladas de 

ensino superior.   

A questão da formação didático-pedagógica dos docentes não é 

sequer mencionada como pré-requisito básico para o exercício da docência 

superior e a exigência de titulação e dedicação exclusiva restringe-se, apenas, a 

um terço do corpo docente e que, além disso, não há para os mestrados e 

doutorados, no modelo praticado hoje, qualquer iniciativa no sentido de 

capacitação pedagógica dos diversos programas de Pós-Graduação. A respeito 

disso a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, no seu 

Art. 52, explicita essa visão com clareza. 

Por último, para tentarmos resumir as reflexões sobre ensino 

superior,  devemos retomar a síntese feita por Masetto (2003) quanto a sua 

posição acerca da importância de três elementos para o ensino superior, a fim de 
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entendê-lo objetivamente. Os três elementos são: docente de educação superior, 

ensinar e aprender. O autor sintetiza: 

Docentes de educação superior atualmente devem estar ocupados 
sobretudo em ensinar seus estudantes a aprender e a tomar iniciativas, 
ao invés de serem unicamente fontes de conhecimento. Devem ser 
tomadas providências adequadas para pesquisar, atualizar e melhorar as 
habilidades pedagógicas, por meio de programas apropriados ao 
desenvolvimento de pessoal (p. 16).  
 

Com a recomendação apresentada pelo autor, nessa síntese, 

finalizamos este capítulo expondo, sucintamente, como se encontra a formação do 

professor e como deve ser pensada tal formação no ensino superior, acrescendo 

outros constitutivos que só venham somar qualidade a todos os níveis de ensino e 

com especificidade à educação superior.  

Sem perder a lógica do estudo, o próximo capítulo abordará 

descritiva e explicativamente os fundamentos metodológicos usados nesta 

pesquisa, detalhando as técnicas que foram desenvolvidas em busca de 

resultados. 
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CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA DA PESQUISA 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, para a efetivação dos 

objetivos propostos, usamos como embasamento a pesquisa qualitativa, 

entendendo-a como aquela que se preocupa com a realidade que não pode ser 

quantificada, ou seja, “[...] a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados39 das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2002, p. 22). Ela trabalha 

num espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos sociais.  

É necessário na discussão sobre pesquisa qualitativa darmos 

ênfase aos significados e às intenções presentes nos atos e relações 

estabelecidos entre as pessoas, por serem “[...] capazes de incorporar a questão 

do Significado e da Intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às 

estruturas sociais [...]” (MINAYO, 2000, p. 10), onde toda relação pedagógica 

                                                
39 É o conceito nuclear para análise sociológica e são considerados componentes da totalidade 
que deve ser estudada tanto ao nível das representações sociais como das determinações 
essenciais para análise dialética. 
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dinâmica é impregnada de significados que constituem falas e ações que se 

influenciam mutuamente.  

Com relação aos significados, as interpretações foram realizadas 

considerando todo o contexto social, econômico, histórico e cultural que 

compreende os valores como produção histórica, vivido por estes indivíduos num 

determinado momento e num determinado espaço. Desta forma, concorda-se com 

Minayo (2000), quando ela significa que  

[...] as sociedades humanas existem num determinado espaço, num 
determinado tempo, que os grupos sociais que as constituem são 
mutáveis e que tudo, instituições, leis, visões de mundo são provisórios, 
passageiros, estão em constante dinamismo e potencialmente tudo está 
para ser transformado (p. 20). 
 

No decorrer deste trabalho, a proposta foi realizarmos uma 

ampliação do levantamento da literatura com catalogação da documentação 

bibliográfica e um maior aprofundamento teórico, para subsidiar a discussão dos 

resultados, que foram obtidos na realização da pesquisa. 

Nesse sentido, esse labor começou respeitando algumas 

condições importantes: a primeira foi verificarmos se a bibliografia era suficiente 

para delinearmos responsavelmente o objeto de estudo, a fim de que pudéssemos 

vê-lo de vários pontos de vista e de diferentes ângulos, permitindo-nos estabelecer 

definições, conexões e mediações, ou seja, demonstrando o “estado da arte”;40 a 

segunda era referente à sua leitura, para que esta fosse um exercício de crítica 

teórica e prática, destacando as categorias centrais, os conceitos e as noções 

usadas pelos diversos teóricos; a terceira referia-se ao material de consulta ter um 

                                                
40 Expressão usada por Minayo (2000, p. 97). 
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caráter ordenador e funcional, ou seja, classificação e organização do estudo, 

através de fichamento de livros e de outros documentos. 

No caminho entre as idéias iniciais, que surgem como premissa, e 

as indagações relativas à realidade empírica, houve a organização do Projeto de 

Qualificação organizado com o discurso teórico, isto é, o caminho do pensamento 

que orientou todo este trabalho. 

Por se apresentar como uma das possibilidades de aproximação 

com aquilo que se desejou conhecer, estudar e produzir conhecimento, o trabalho 

de campo41 foi eleito para desenvolvimento deste projeto de pesquisa, articulado a 

uma vontade e a uma identificação com o tema. Nesse sentido, foi importante 

saber como entrar no campo de pesquisa, que neste estudo teve como 

protagonistas professores universitários dos cursos de cinco licenciaturas de duas 

Faculdades de Formação de Professores de dois municípios pernambucanos, 

Arcoverde e Garanhuns. 

A opção de desenvolvermos o estudo nas diversas licenciaturas, 

excluindo Pedagogia, justifica-se pelo fato deste curso trabalhar em toda 

graduação imbricada com a área de Didática em todas as nuances. Outros fatos a 

considerar são a nossa condição como docente universitária nesta área, e a 

proximidade que as duas instituições eleitas têm com a residência e o município 

em que residimos, facilitando, sobremaneira, o desenvolvimento desta pesquisa. 

Todas as pontuações, ainda, eram provisórias, visto que seria 

preciso entrar no campo, traçando antes os aspectos a serem explorados nos 

                                                
41 Conforme Minayo (2000), “campo é o recorte espacial que corresponde à abrangência, em 
termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da investigação” (p. 105). 
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instrumentos de trabalho a serem aplicados. Neste caso, para realização das 

entrevistas, esboçamos um roteiro e, para observação da sala de aula, 

elaboramos os critérios a serem analisados durante as aulas. 

Os pressupostos teórico-metodológicos serviram de subsídios 

para desenvolvimento de todos os passos percorridos na pesquisa proposta, 

tentando responder, neste estudo, às questões pensadas que, nada mais foram, 

senão, tentativas de ventilar questionamentos a serem verificados na pesquisa, 

isto é, formulação de pressupostos que são, segundo Minayo (2002), “[...] 

afirmações provisórias a respeito de determinado problema em estudo” (pp 40-41). 

- Será que uma boa parcela de professores de ensino superior, no exercício 

da docência, acredita que basta domínio da área específica, a fim de 

garantir a aprendizagem qualitativa do acadêmico? 

- Será que a redução do tempo para integralização dos cursos e a ausência 

de determinadas disciplinas pedagógicas nas diversas licenciaturas 

influenciam no significado da Didática na formação do profissional docente? 

- Será que a metodologia utilizada nas disciplinas pedagógicas interfere na 

construção da concepção de Didática dos professores e dos alunos nos 

cursos de licenciatura? 

- Será que falta valorização por parte dos próprios professores universitários, 

em relação à Didática, na sala de aula, na formação do profissional 

docente? 

- Será que a concepção da equipe docente universitária pode vir a ser um 

determinante para a valorização do significado da Didática, na formação do 

profissional docente? 
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- Será que a Didática, presente nas situações de aprendizagem, nos cursos 

de licenciatura, pode ser fator de melhoria da qualidade no ensino superior? 

Estes questionamentos foram, na medida do possível, 

respondidos no decorrer desta investigação e suas respostas estão dispostas ao 

longo da análise dos dados, a partir das entrevistas e das observações. 

Os participantes desta pesquisa foram selecionados de duas (02) 

instituições, sendo cinco (05) professores de cada instituição, perfazendo um total 

de dez (10) professores dos cursos de Biologia, Geografia, História, Letras e 

Matemática. Tais professores foram convidados a participar desta investigação, 

respeitando os seguintes critérios para escolha: 

a) possuir formação básica em alguma licenciatura; 

b) contar com mais de cinco (05) anos de formado;42 

c) ser professor de alguma disciplina da área específica no início do 

curso de licenciatura e/ou de alguma disciplina pedagógica no final 

do curso. 

Estas características foram levadas em consideração para ambas 

as Faculdades, contemplando as diversas licenciaturas. A amostra foi composta 

da seguinte maneira: da Faculdade Alfa foram pesquisados cinco (05) professores 

e da Faculdade Beta foram pesquisados cinco (05) professores. 

                                                
42 No primeiro momento do projeto, nós pensamos em trabalhar com uma parcela de professores 
recém-formados (com menos de cinco anos de conclusão da licenciatura) e uma outra parcela 
contando com mais de dez anos de conclusão da graduação, porém, nas duas realidades não 
havia profissionais docentes com menos de cinco anos de formados. Tal critério teve que ser 
repensado a partir do impasse instalado nos dois campos de pesquisa. 



 

 

96 

Desses dez (10) docentes, seis (06), além de terem sido 

entrevistados, tiveram quatro horas/aulas observadas, sendo três (03) professores 

de cada instituição. 

Nesta etapa da pesquisa buscamos esclarecer, ao grupo 

envolvido, sobre aquilo que seria investigado e as possibilidades advindas do 

processo de pesquisa. Minayo (2000) chama isso de “estratégia de entrada em 

campo” (p. 103), onde fizemos uma previsão e agendamos “os primeiros contatos 

e o calendário de viabilidade e realização da etapa empírica” (Ibid.). Tratamos de 

ter uma aproximação mais efetiva, para que pudéssemos estabelecer com o grupo 

pesquisado uma situação de troca a partir da apresentação da proposta de 

estudo.                           

Em outras palavras, procuramos um contato aproximado com as 

pessoas das instituições selecionadas para o estudo, consolidando essa 

aproximação de forma gradual e respeitosa, a fim de prepará-las para o passo 

posterior que seria a apresentação da proposta de estudo. Assim, estabelecemos 

uma situação de parceria, uma vez que as informações que pretendíamos obter 

estariam inseridas em uma atividade de cooperação e diálogo, não esquecendo 

da importância da postura do pesquisador nesse período. 

Em um trabalho investigativo há diversas formas de abordagem 

técnica para obtenção dos dados. Dentre as diferentes maneiras de abordagem 

técnica do trabalho de campo, foram escolhidas a entrevista semi-estruturada e a 

observação da prática pedagógica dos professores. 

Algumas estratégias delineadas, nesta pesquisa, a fim de que 

nenhum fato deixasse de ser registrado, foram pensadas. Por isso, fotografias e 
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filmagens foram, inicialmente, propostas para consolidar este trabalho e 

enriquecer o registro do diário de campo, mas não houve consentimento dos 

pares. 

No período de abril a agosto de 2004, foi desenvolvida a coleta 

dos dados empíricos, compreendendo a realização das entrevistas e as 

observações da sala de aula. 

O cronograma de visitas foi elaborado e proposto por nós às duas 

IES pesquisadas, e sofreu, posteriormente, algumas modificações por causa de 

transferências de dias e horários provenientes de outros compromissos e 

problemas de saúde de alguns professores envolvidos no trabalho. 

As atividades do trabalho de campo dividiram-se em três etapas: a 

primeira, dos contatos iniciais com direção e professores, a segunda da realização 

das entrevistas e a última das observações da sala de aula. 

As entrevistas, de vertente qualitativa, permitem trabalhar com 

temas complexos. Elas são flexíveis, quando pouco estruturadas, sendo similar a 

uma conversa, a um encontro entre duas pessoas para que uma delas capte 

informações sobre um assunto. É uma conversação, geralmente, de cunho 

profissional: “Alguns autores consideram a entrevista como instrumento por 

excelência da investigação social [...]” (MARCONI e LAKATOS, 2000, p. 93). O 

ambiente de cordialidade deve permear do início ao fim a pesquisa. É o que 

sintetiza o termo rapport.43  

A entrevista contou com o uso de gravador, a fim de 

garantir/assegurar a transcrição integral da fala dos entrevistados, 

                                                
43 Quebra de gelo entre os dois envolvidos (GIL, 2000, p.124). 



 

 

98 

salvaguardando, assim, a fidedignidade deste procedimento de pesquisa, bem 

como o anonimato dos colaboradores. Resumidamente, esta técnica foi composta 

dos seguintes tópicos investigados: 

• conceito de Didática na concepção do professor; 

• significação da Didática na formação do profissional 

docente; 

• influência na escolha da profissão docente; 

• descrição da prática pedagógica na construção-

desconstrução-reconstrução do conhecimento; 

• conseqüências no trabalho pedagógico após momento de 

ruptura e reconstrução da didática; 

• problema atual da Didática; 

• perspectivas atuais da nova visão e postura sobre a 

didática na formação do profissional docente; 

• aspectos positivos e negativos quanto à Didática na 

formação docente; 

• visão de ensino superior e aprendizagem de professores e 

alunos. 

Muito mais que coletarmos dados, a entrevista é uma situação de 

interação, porém, durante todo processo, as informações estão sendo 

monitoradas. Ainda, Minayo (2000) diz que “[...] a entrevista tem que ser 

incorporada a seu contexto e vir acompanhada, complementada ou como parte da 
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observação [...] além da fala mais ou menos dirigida, captam-se as relações, as 

práticas, os gestos e cumplicidades e a fala informal sobre o cotidiano” (p. 120). 

Eis o motivo de, junto à entrevista, encontrar-se a técnica da 

observação. Vale dizer que a observação deixa margem para que possamos 

perceber os detalhes, as discussões em sala de aula e/ou fora dela, a existência 

ou não de simpatias entre os observados (docente e alunos), enfim, podemos 

observar o comportamento e as reações dos envolvidos na pesquisa, tornando-a, 

dessa forma, um instrumento válido e fidedigno de investigação científica. 

Nesse sentido, a oportunidade de coletar informações sobre o 

significado da Didática, através das atividades docentes e suas interações 

caracterizadas no cotidiano da sala de aula, ocupou, também, lugar relevante 

nesta investigação, uma vez que é na sala de aula que se concretizam as 

situações didáticas mais formais e que ressalta, sobremaneira, o objeto de estudo 

em tela.  

Assim, a observação da prática pedagógica foi a outra técnica 

utilizada, a fim de enriquecer e complementar os dados. Essa técnica facilitou a 

apreensão dos dados sobre como o professor vem desenvolvendo seu ensino em 

prol da aprendizagem do aluno e o confronto entre o discurso e a prática dos 

professores pesquisados. 

Conforme Lüdke e André (1986), [...] a observação precisa ser 

antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica a existência de um 

planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador 

[...]” (p. 25). 

As autoras explicam, ainda, que, 



 

 

100 

Planejar a observação significa determinar com antecedência ‘o quê’ e ‘o 
como’ observar. A primeira tarefa, pois, no preparo das observações é a 
delimitação do objeto de estudo. Definindo-se claramente o foco da 
investigação e sua configuração espaço-temporal, ficam mais ou menos 
evidentes quais aspectos do problema serão cobertos pela observação e 
qual a melhor forma de captá-los [...] (Ibid.). 
  

Por este motivo, esta observação deu-se, diretamente, na sala de 

aula, dos cursos de licenciaturas, citados anteriormente, de forma espontânea, em 

dias definidos pelo pesquisador e pelo pesquisado e considerou os seguintes 

aspectos: 

• relação docente-aluno; 

• articulação teoria-prática; 

• imbricamento na formação docente entre ensino-pesquisa-

extensão; 

• organização do trabalho pedagógico; 

A nossa intenção foi de ampliar essa observação com outros 

critérios, além desses itens pré-estabelecidos, mas, de qualquer maneira, o roteiro 

foi elaborado para nortear as observações. O nosso propósito, também, não era 

fazer interferências, porque o ambiente e o clima para os envolvidos eram novos, 

as salas de aula observadas eram, para nós, desconhecidas e, por outro lado, os 

alunos/as alunas, componentes das salas, não nos conheciam. Nesse sentido, a 

“observação não participante”44 foi a escolhida. 

A nossa postura adotada, enquanto “observador não participante”, 

ou seja, “[...] faz mais o papel de espectador [...]”45, atento às situações e não 

                                                
44 Conceito defendido por Marconi e Lakatos (2002) “(...) o pesquisador toma contato com a 
comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela (...)” (p. 90). Conhecida 
também como observação passiva por outros autores. 
45 Ibid.  
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tomando parte nos acontecimentos. A duração das observações foi de doze horas 

letivas em cada uma das instituições, sendo o registro dos dados feito com o 

auxílio do “diário de campo”,46 com registro textual do diálogo entre professor e 

alunos/alunas e demais interações ocorridas em classe. Este diário congrega o 

somatório dos pormenores nos diversos momentos da aula. Ainda, quando aceito, 

o auxílio do gravador foi usado, para que não houvesse risco de perder nenhuma 

informação. 

Ao observarmos a sala, acompanhamos, atentamente, o que 

ocorria durante as aulas. É importante destacarmos que o tempo destinado para 

as observações dos seis professores escolhidos foi pouco para garantir o 

esgotamento dos resultados conseguidos. 

Procuramos captar acontecimentos verbalizados e não 

verbalizados pelos professores e alunos. Essas observações permitiram uma 

revisão do referencial teórico, já traçado na primeira parte deste estudo, e um 

aprofundamento dos aspectos dos dados coletados durante as entrevistas, que 

ficaram embaçados. De certa forma, a nossa permanência nas duas faculdades 

pesquisadas, apesar de integrarmos o corpo docente de uma delas, foi 

aproveitada para realização de contatos informais. 

Ressaltamos que houve boa receptividade por parte dos 

responsáveis pelas instituições de ensino, disponibilizando salas para as 

entrevistas e facilitando a nossa chegada aos professores e às salas de aula. 

A etapa do tratamento dos dados congregou a realização da 

análise e interpretação de dados coletados nos passos anteriores e, para Minayo 

                                                
46 Expressão utilizada por Minayo (2002) “O diário de campo é pessoal e intransferível (...)” (p. 63). 
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(2000), é a “fase de análise ou tratamento do material” (p. 197), que tem como 

finalidades: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, ratificar ou não 

os pressupostos elaborados e ampliar o conhecimento sobre o assunto 

investigado. Para isso, foi necessário não perdermos de vista a organização das 

categorias, de certa forma já apresentadas, a fim de classificarmos os dados 

obtidos no trabalho de campo. 

A outra etapa destinou-se à sistematização do relatório final, em 

outras palavras, à redação deste trabalho dissertativo. A elaboração do 

documento final contou, ainda, com os resultados obtidos na pesquisa. Tais 

resultados estão organizados e detalhados, no próximo capítulo, que trata da 

análise de dados com as constatações desta investigação. 
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS:                                       
SIGNIFICADO DA DIDÁTICA NUM OLHAR A PARTIR 
DAS CONCEPÇÕES E DA PRÁTICA DOS 
PROFESSORES PESQUISADOS 
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A princípio, para melhor orientar a compreensão do leitor, é 

conveniente divulgar alguns aspectos gerais relevantes dos ambientes e dos 

professores pesquisados, como os que constituem o quadro 1, para um bom 

entendimento da análise de dados no que se refere às concepções dos 

pesquisados perante a Didática e seu significado na formação do profissional 

docente no ensino superior. 

 

QUADRO 1 

ASPECTOS GERAIS DOS AMBIENTES E DOS PROFESSORES 
 

CENÁRIO/AMBIENTE 

 

CÓDIGOS DAS IES 

 

SUJEITOS 

 

CÓDIGOS DOS SUJEITOS 

IES 

Faculdades de Formação 

de Professores 

 

Alfa 

Beta 

 

Professores 

Universitários de 1 a 10 

 

PU 1 a PU 10 

 

No quadro 2, a seguir, se tem uma visão dos aspectos mais 

específicos e relevantes dos docentes pesquisados: graduação(ões) concluída(s) 

pelo professor pesquisado, titulação atual, tempo de docência, tempo de 
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conclusão de sua formação superior inicial, instituição que concluiu sua graduação 

e disciplina(s) que, atualmente, leciona. 

 

                QUADRO 2 

                     ASPECTOS RELEVANTES DOS PROFESSORES PESQUISADOS 

 
 

Nº 
DE 

ORDEM 

 
 

PROFESSOR 

 
 

GRADUAÇÃO 

 
 

TITULAÇÃO 

 
TEMPO 

NA 
DOCÊNCIA 

TEMPO 
DE 

CONCLUSÃO 
DA 

GRADUAÇÃO 

 
INSTITUIÇÃO 

DA FORMAÇÃO 
INICIAL 

 
DISCIPLINA(S) QUE TRABALHA 

NO MOMENTO ATUAL E 
CURSO(S) QUE MINISTRA A(S) 

DISCIPLINA(S) 
 

1. 
 

PU 1* 
Licenciatura 

em 
História 

 
Especialista 

 
16 anos 

 
16 anos 

 
FFPA47 

 
- Prática de Ensino em História 

(Licenciatura em História) 
 

2. 
 

PU 2 
Licenciatura 

em 
História 

 
Especialista 

 

 
24 anos 

 
21 anos 

UFPE48 
e 

FFPA 

 
- Prática de Ensino em História 

(Licenciatura em História) 
 
 

3. 
 

 
 

PU 3 

Licenciatura 
em 

Matemática e 
Licenciatura e 
Bacharelado 

em Psicologia 

 
 

Especialista 

 
 

16 anos 

 
17 anos 

e 
11 anos 

 
FFPA 

e 
FACHO49 

 
- Psicologia da Aprendizagem em 

História, em Educação Física 
(Licenciatura em História,  Curso 

de Educação Física)   

 
4. 
 

 
PU 4* 

Licenciatura 
em 

Biologia 

 
Mestre 

 
36 anos 

 
25 anos 

FAMASUL50 
e 

FFPA 

- Zoologia dos Invertebrados 
- Prática de Ensino em Biologia 

(Licenciatura em Biologia) 
 

5. 
 

 
PU 5* 

Licenciatura 
em 

Letras 

 
Especialista 

 
36 anos 

 
24 anos 

UFPE 
e 

FFPA 

- Teoria da Literatura 
- Prática de Ensino em Letras 

(Licenciatura em Letras) 
 

6. 
 

 
PU 6* 

Licenciatura 
em 

História 

 
Especialista 

 

 
20 anos 

 
22 anos 

UFPE 
e 

FFPA 

 
- Prática de Ensino em História 

(Licenciatura em História) 
 

7. 
 

 
PU 7 

Licenciatura e 
Bacharelado 

em Psicologia 

 
Doutor 

 

 
16 anos 

 
17 anos 

 
FACHO 

- Psicologia da Aprendizagem  
(Licenciatura em História) 

 
8. 
 

 
PU 8 

Licenciatura 
em 

Geografia 

 
Especialista 

 

 
18 anos 

 
19 anos 

 
FFPG51 

 
- Prática de Ensino em Geografia 

(Licenciatura em Geografia) 
 

9. 
 

PU 9* 
Licenciatura 

em 
Letras 

 
Mestre 

 

 
 36 anos 

 
32 anos 

 
FFPG 

 
- Lingüística em Letras 

(Licenciatura em Letras) 
 

10. 
 

 
PU 10* 

Licenciatura 
em 

Física 

 
Mestre 

 

 
31 anos 

 
28 anos 

 
UFPE 

 

 
- Física Geral em Matemática 
(Licenciatura em Matemática) 

     * Professores entrevistados e observados em sala de aula. 

 

Diante da visão deste quadro, constatamos que, desse universo, 

há 10% dos professores com Doutorado, ou seja, um professor. 30% têm curso de 

Mestrado, isto é, três professores, e 60% com Especialização, em números 

                                                
47 Faculdade de Formação de Professores de Arcoverde. 
48 Universidade Federal de Pernambuco. 
49 Faculdade de Ciências Humanas de Olinda.  
50 Faculdade da Mata Sul. 
51 Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns. 
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absolutos, seis professores. Um aspecto importante é não haver nenhum 

percentual de professores, nessa amostragem, apenas, com a titulação de 

graduado. 

Essa situação se deve a dois fatos: o primeiro e mais relevante é 

que, atualmente, os professores que trabalham no ensino superior procuram fazer 

curso de pós-graduação logo quando terminam sua graduação. O segundo fato, 

voltado para legalidade, é a tentativa de atender ao prazo expresso no § 2º do Art. 

88 da LDBEN nº 9394/96, em vigor, para contemplar o Inciso II do Art. 52 da 

referida Lei, que solicita ser, pelo menos, um terço (1/3) do quadro docente 

universitário formado por Mestres ou Doutores. 

Dentro das percepções dos dez (10) professores entrevistados 

sobre a construção do conceito de Didática, dois (02) deles vêem a Didática como 

disciplina isolada. 

Essa compreensão fica clara nos depoimentos. “Didática é uma 

disciplina, mas antes de ser uma disciplina, Didática é a essência. Eu poderia 

dizer, assim, é a essência da formação pedagógica” (PU 1). 

Ainda, outro entrevistado expressa “Didática, para mim, é a 

disciplina que vai ajudar a compreensão de outras disciplinas” (PU 5). 

Da maneira como foram verbalizados, por esses dois 

respondentes, seus conceitos sobre Didática, eles encaixam-se na afirmação de 

Rays (1985): “A disciplina didática desenvolvida atualmente nos cursos de 

formação de educadores apresenta uma característica marcante por seu conteúdo 

enfatizar uma preocupação de caráter estritamente prático [...]” (p. 39). Ainda, em 

Soares (1986) no seu texto “Didática, uma disciplina em busca de sua identidade”. 
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E na crítica feita por Veiga (2000), quando diz: “Penso que a Didática [...] poderá 

ser vista como uma disciplina autônoma e solitária do currículo [...]” (p.164). 

Por outro lado, oito (08) professores compreendem a Didática 

como área de conhecimento, oscilando estes oito professores para uma vertente 

instrumental da Didática, apesar de não vê-la como disciplina, mas como um 

campo/uma área de conhecimento. 

Esse entendimento é bem claro nas palavras de Pimenta e 

Anastasiou (2002), quando argumentam que 

A compreensão histórica da Didática permite compreender as crises 
desse campo de conhecimentos, situando-as na crise das ciências, das 
verdades absolutas, das ideologias, dos paradigmas que foram tecidos 
na história de nossa civilização pelos seres humanos […] é impossível 
compreender a Didática à parte do mundo, da história do pensamento e 
das idéias […] (p. 48). 
 

No decorrer da entrevista, após a primeira questão, constata-se 

alteração no percentual de 20% para 40% dos entrevistados, em relação a 

posicionar a Didática como disciplina, uma vez que, nas questões ulteriores, mais 

dois professores revelaram, nitidamente, a idéia de Didática como uma disciplina. 

Quanto aos docentes respondentes, que sinalizaram nas suas 

falas que a Didática é uma área de conhecimento, podemos destacar três 

passagens interessantes: 

[...] entendo que a Didática tem que se interpor entre o professor e o 
aluno e constituir uma ferramenta no sentido de facilitar o processo dessa 
relação, que até hoje se discute, que é a relação ensino-aprendizagem. 
Para mim, o conceito que eu colocaria era o de que a Didática é uma 
ferramenta facilitadora e não pode ser uma coisa já antecipada. Por que 
eu coloco isso? Porque, muitas vezes, eu descobri isso na própria 
atividade pedagógica, na minha própria atividade, na minha vivência. Eu 
não creio que fórmulas pré-concebidas dêem certo [...] (PU 6). 
 

Outro professor verbalizou 

[...] a Didática (pausa) é uma espécie de elo de ligação entre o professor 
e o aluno, entre aquilo que vai ser transmitido e entre a ciência e o 
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conhecimento e, aqui, quem está recebendo esse conhecimento. Mas eu 
diria, assim, que eu entendo a Didática como sendo o conjunto de 
procedimentos que o professor utiliza para melhor transmitir o seu 
conteúdo, para atingir seu objetivo, pra fazer com que ele, com que o 
aluno aprenda, para fazer com que haja aprendizagem. Quer dizer, é o 
conjunto dos métodos utilizados por ele (professor), para que o aluno 
aprenda e, aí, eu não me refiro somente à utilização de tecnologia, 
retroprojetor, data show, essas coisas, mas eu me refiro às estratégias 
que ele usa para chegar ao aluno. Por exemplo, se é uma aula 
expositiva, se ele utiliza o quadro, qual é a abordagem que ele faz, mais 
ou menos por onde ele começa a aula, se ele começa a aula abordando 
tópicos, se ele começa conceituando, se ele começa já levantando uma 
questão [...] (PU 2). 
 

Outro respondente, no que tange ao conceito de Didática, 

expressou: 

[...] Didática é um organizador na formação ou um dos ‘carros-chefe’ na 
formação do professor. E me parece, pelo menos a idéia que eu tenho, é 
que tem como objetivo trabalhar não só como se dá o conteúdo, mas a 
forma, as relações interpessoais que esses conteúdos acontecem (PU 7). 
 

Um outro docente argumentou 

[...] a Didática seria um conjunto, um aparato de formação, no que diz 
respeito à Educação, adquirido pelo professor, pelo profissional da 
Educação que possibilite mediar a construção do conhecimento. Acho 
que tudo aquilo que puder fazer, puder se constituir nesse aparato 
necessário para que ele possa desempenhar bem a mediação do 
conhecimento, eu acho que isso diz respeito à questão da Didática (PU 
10). 
 

Durante essas conversas com os professores pesquisados, foi 

interessante captar nas suas falas que, por mais que o discurso deles tentasse 

colocar e/ou apresentar a Didática numa vertente multidimensional, continuavam 

conceituando a Didática numa vertente tradicional, entendendo-a como 

ferramenta, fórmula, conteúdos, métodos e técnicas, planejamento, avaliação, 

entre outros termos dispensados à área numa dimensão, apenas, técnica, 

instrumental como chama a atenção Candau (1999) de que a Didática tem sido 

[...] concebida como um conjunto de conhecimentos técnicos sobre o 
‘como fazer’ pedagógico, conhecimentos estes apresentados de forma 
universal e, conseqüentemente, desvinculados dos problemas relativos 
ao sentido e aos fins da educação, dos conteúdos específicos, assim 
como do contexto sociocultural concreto em que foram gerados [...] (pp 
13-14). 
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 Nessa dimensão da Didática, algumas falas dos professores são 

exemplares: 

[...] Didática, exatamente, é o método e a prática de sala de aula. A 
maneira como o professor direciona o seu objetivo, o seu conteúdo [...] 
(PU 3). 

 
Outro depoimento 

[...] a Didática é a parte da Pedagogia na qual deve se inserir a questão 
do conhecimento, do conteúdo, dos métodos e técnicas a serem 
aplicadas no desenvolvimento da prática docente (PU 8). 
   

A compreensão da Didática está relacionada a da formação 

docente, pois segundo Figueiredo (2003) 

[...] os professores são profissionais que [...] aprendem técnicas a serem 
aplicadas na resolução dos problemas do cotidiano. O modelo da 
racionalidade técnica, entretanto, trata a realidade social como algo 
previsível e uniforme e quando aplicado à formação do professor, ignora 
a complexidade do cotidiano escolar  (pp 119-120). 
 

Outro professor, ao conceber a Didática, enfatiza a relação 

professor-aluno, visando a aprendizagem, conforme é possível verificar em sua 

fala. 

[...] a Didática é uma espécie de elo de ligação entre o professor e o 
aluno, [...] pra fazer com que o aluno aprenda, pra fazer com que haja 
aprendizagem [...] (PU 2). 
  

Quanto ao aspecto construção do conhecimento pedagógico em 

relação à atividade docente no ensino superior, um primeiro grupo de professores 

- sete (07) respondentes - afirmou que dois pontos fortes dessa sua construção 

são a leitura e a pesquisa, o que fica evidenciado nas suas falas.  

[...] meu conhecimento é construído a partir de leituras. Leituras na minha 
área de trabalho, leitura em outras áreas necessárias à minha [...] (PU 1). 
 
No meu caso, quer dizer, a construção do conhecimento pedagógico... 
Bem, eu leio, eu faço alguns esquemas, eu grifo os livros [...] (PU 2). 
 

Para três (03) professores, a leitura é um ponto básico. Estes 

docentes acrescentaram, ainda, aspectos relacionados à construção do seu 
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conhecimento pedagógico como sendo uma formação constante, contínua e 

renovada, a partir da prática reflexiva, ou seja, preocupam-se em melhorar, cada 

vez mais, as relações interpessoais, a dinâmica das avaliações, a construção do 

conhecimento com inovações pedagógicas. 

Nesse sentido, entendemos a prática reflexiva como sendo aquela 

que ocorre simultaneamente à ação docente. A cada momento, o professor avalia 

sua prática e pensa em novas alternativas para melhorar seu trabalho pedagógico.  

Giesta (2001) entende essa prática da seguinte maneira: 

O conhecimento pelo próprio professor do conhecimento que utiliza para 
enfrentar as situações inéditas a cada dia vai exigir dele uma análise da 
própria prática, uma reflexão que faça emergir os recursos intelectuais 
implícitos nas ações que executa, no diagnóstico das situações, na 
escolha das estratégias e na previsão das conseqüências (p. 22). 
 

Dentro desse contexto, fizemos recortes das falas de alguns 

entrevistados, que ratificam a análise anterior: 

[...] Na própria dinâmica, eu fui construindo algumas estratégias e, 
atualmente, eu estou fazendo isso, em relação, por exemplo, à questão 
da avaliação. Eu estou mudando a tradicional proposta de avaliação de 
bimestre. Ao invés de buscar o julgamento do aluno, através de uma 
simples prova de avaliação, como ainda é tradicional na nossa 
Faculdade, estou procurando combinar o lado teórico, discutido pelos 
alunos, associando isso a uma proposta de produção de textos, em que, 
no final, esses textos são discutidos pelos alunos [...] (PU 6). 
 
Geralmente, através de duas fontes: primeiro, a leitura de textos, a leitura 
de artigos, a leitura de livros, mas também uma coisa que eu venho me 
preocupando realmente bastante, que é a coisa mais prática, no sentido 
da formação mesmo, da relação interpessoal, da dinâmica de grupo, de 
trabalhar as relações. São essas duas formas em que eu tenho, 
realmente, buscado construir meu conhecimento (PU 7). 
 
[...] É ler, é refletir [...] eu reflito sobre essa prática pedagógica. Então, eu 
reflito, na medida em que eu percebo que eu tenho que ampliar a 
bibliografia, que eu tenho que conhecer a questão bibliográfica, que eu 
tenho que rever certos conceitos, que eu tenho que abordar duma forma 
diferente, que eu vou percebendo, também, quais são as necessidades 
que eles têm, quanto àquilo que eu deixei de abordar [...] (PU 2). 

 
Um dos teóricos, que defende e tem um vasto estudo sobre a 

prática reflexiva a que alguns desses professores se aproximam das suas 

concepções é Schön (1992).  
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[...] é possível olhar retrospectivamente e reflectir sobre a reflexão-na-
acção. Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no que 
observou, no significado que lhe deu e na eventual adopção de outros 
sentidos. Reflectir, reflectir sobre a reflexão-na-acção é uma acção, uma 
observação e uma descrição, que exige o uso de palavras (p. 83). 
 

Na continuação dessa análise, atrelada ao grupo que era 

composto do pequeno percentual dos docentes (30%), um dos professores 

considerou relevante, ainda, na construção do conhecimento pedagógico, a 

realização de cursos de pós-graduação em nível de Especialização e Mestrado. 

O PU 10 chegou a expressar na entrevista 

[...] tentei fazer alguns Cursos de Especialização e cheguei a dois, um 
terceiro incompleto, e, dezoito anos depois da minha Graduação, fui para 
o Mestrado em Educação, embora a pesquisa tivesse sido feita na minha 
área de formação e tudo isso me valeu pra rever, pra repensar a minha 
prática de ensino em sala de aula. 
 

Esse pensamento se aproxima dos depoimentos dos 

respondentes da pesquisa desenvolvida por Cunha (1992) como se pode observar 

em uma das falas: “[...] fiz um curso de Especialização em Metodologia do Ensino 

na UFRGS que foi muito bom...” (p. 93). Outro docente ao ser pesquisado pela 

autora afirmou “Uma coisa que influenciou o meu comportamento foi o Curso de 

Especialização que fiz na Faculdade de Educação. Aprendi muitas coisas, em 

especial uma nova forma de tratar os alunos. O curso me fez mais paciente, capaz 

de aceitar outros posicionamentos” (Ibid).     

Em relação ao docente gostar de trabalhar em sala de aula, 100% 

dos professores afirmaram que gostam de trabalhar na regência de sala de aula, 

embora, desse universo, 80% dos entrevistados foram mais enfáticos na suas 

afirmações e 20% ponderaram entre prós e contras sobre estar na regência de 

sala de aula. Isoladamente, nenhum professor afirmou não gostar de trabalhar na 

sala de aula, visto que todos os respondentes, aparentemente, gostam da 
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atividade profissional que exercem, apesar de alguns percalços da docência, 

conforme se pode observar nas falas: 

Gosto. Eu acho que eu não saberia fazer uma outra coisa. Faria, mas 
seria trabalho. Ensinar, para mim, não é trabalho. Ensinar, para mim, é 
uma diversão. Muitas vezes, eu estou com um problema, uma coisa 
qualquer e, quando eu entro na sala de aula, eu, realmente, esqueço e 
me encanto [...] (PU 4). 
 

Um dos pesquisados argumenta, 

Eu gosto, porque eu acredito na educação, não só no sentido amplo do 
termo, mas particularizando-a para sala de aula, acho que existe ainda 
uma magia, aquela coisa que o relacionamento entre duas pessoas vai 
ser construído até a possibilidade de construir um novo conhecimento, 
novas idéias. Então, para mim, isso ainda fascina, motiva [...] (PU 6). 
 

Destaque para outra resposta: 

[...] Gosto de ser docente. Eu sou especial quando estou na sala de aula, 
diferente de quando estou fora dela. Então, tem alguma coisa em sala, 
quando, no exercício profissional, tem algo que nos faz diferente na hora 
de ministrar uma palestra, na hora de ouvir algumas experiências 
vivenciadas por alunos, de ouvir ou de observar produções realizadas por 
alunos. Então, para mim, é uma construção […] (PU 1). 

 
Esses depoimentos interagem com os resultados da pesquisa  

apresentados por Cunha (1992) ao mostrar que os professores demonstravam 

que “[...] o gosto pelo que fazem está intimamente relacionado com o prazer 

intelectual obtido no adentramento teórico e prático de uma área de 

conhecimento” (p. 109). 

A autora evidencia ainda que “[...] É interessante que o gosto e o 

estudo fazem a pessoa valorizar seu campo de conhecimento, entusiasmar-se 

com ele e isto influencia os alunos [...]” (Ibid). 

Nesse aspecto houve, ainda, dois professores que declararam, 

simultaneamente, gostar e não gostar de trabalhar como docente, na sala de aula. 

Um deles justifica, na sua resposta, durante a entrevista, este paradoxo, 

relacionando o gostar e o não gostar a seu momento de vida, ou seja, 
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Olhe, tem dia que a gente está chateada da vida, está cansada, [...] cai 
àquela tristeza e se sente numa mesmice e tem hora que a gente acha 
um barato, se sente até renovado, com força, com vontade, com vigor, 
parece, até, que está iniciando [...] isso é mágico (PU 5). 

 
Um professor expressa: 

[...] Gosto e não gosto. Gosto, porque eu acho que se a gente investir 
tem muito potencial para se desenvolver e não gosto, porque ainda 
desenvolver esse potencial é uma barreira muito grande, iniciando pela 
instituição. Não é nem pelos alunos, porque os alunos vêm de uma 
experiência. Mas, eu acho que nós estamos viciados e, essa forma que 
nós estamos viciados, ela me deixa um tanto quanto preocupado e 
irritado (PU 7). 
 

Quanto à questão referente ao desempenho do futuro docente 

estar garantido na atual formação de professores, os depoimentos mostram que 

há uma oscilação entre o “sim” e o “não”. 

Dos dez (10) professores, quatro (04) deles foram afirmativos, em 

suas respostas, e seis (06) foram negativos. Dentro desse total, houve 

declarações em que a resposta era delicada e para ilustrar se traz registro dessas 

passagens. 

Dos seis (06) professores que expressam uma compreensão, 

defendendo que, na atual formação de professores, o conhecimento pedagógico 

não tem possibilitado um bom desempenho docente, percebe-se que eles 

exemplificam o porquê, quando dizem 

Não. Em primeiro lugar por conta dos próprios programas. Eu acho que 
merecem uma radical revisão e, segundo, eu penso que, na verdade, a 
gente não trata mesmo da formação do professor. A gente trata de 
algumas informações para se ‘tornar professor’ [...] se recorre muito à 
questão da leitura, muito, quer dizer, em tese, mas, a formação, 
propriamente dita, das dinâmicas, das relações interpessoais, 
dificilmente, raramente, isso acontece. Então, [...] deixa muitíssimo a 
desejar (PU 7). 
 

E, ainda, 

Não. De maneira alguma. Eu acredito, até, que nenhuma formação, hoje, 
nas atuais circunstâncias que o ensino passa tem ajudado não [...] (PU 
6). 
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Nesse mesmo grupamento, alguns docentes entrevistados 

responderam esta questão, de maneira sutil, sem serem incisivos, mas, na 

realidade, também, tiveram uma visão negativa. Pode-se perceber a sutileza nas 

seguintes falas: 

[...] eu diria que falta ainda uma certa compreensão, um nível mais 
elevado de competência, porque isso depende também de leitura, 
depende de debate, depende deles próprios (alunos) procurarem 
participar de atividades, de eventos, quer dizer, deles construírem sua 
própria caminhada [...] (PU 2). 
 

Um dos docentes diz: 

[...] eles (alunos) têm reclamado em relação à questão desta parte da 
formação do professor quanto ao seu desempenho nas questões 
pedagógicas [...] Então, a gente tem sentido esse problema, aqui, na 
Faculdade, claro, salvando algumas exceções, em alguns cursos. Mas, 
em quase todos os cursos, a gente tem ouvido bastante reclamação com 
relação a essa questão [...] (PU 8). 

 
A opinião de um professor: 

[...] O que eu sinto, muitas vezes, é que determinadas turmas saem muito 
mais bem preparadas, quando elas são trabalhadas por Pedagogos com 
letra maiúscula. E tem determinadas professoras que, infelizmente, 
deixam muito a desejar. Então, eu tenho observado que várias turmas 
têm saído aqui da Faculdade sem esse embasamento que, eu acho, é de 
suma importância para o professor na sala de aula (PU 9). 
 

Esses relatos apontam para responsabilidade de segmentos em 

separado. Ora comprometendo o aluno ora comprometendo o professor pelas 

falhas do conhecimento pedagógico. 

Em relação a essas transcrições, pode-se retomar as reflexões 

realizadas por Fonseca no que concerne a formação docente, não restringindo a 

questão da qualidade pedagógica da formação inicial, apenas, à responsabilidade 

dos professores, mas ampliar essa visão para vários aspectos. Além dos que 

serão abordados por Fonseca, Rios (2004) comenta que “[...] em qualquer campo 

educativo, é importante formar seres humanos inteiros (atenção: ‘inteiro’ não quer 
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dizer ‘completo’ – seremos sempre incompletos e talvez seja isso que nos constitui 

como seres utópicos, que buscam sempre mais!)” (p. 2). 

[...] Hoje, pensar a formação docente implica pensar simultaneamente 
nos vários aspectos que constituem esse processo: formação inicial 
(cursos de licenciatura), formação contínua (cursos, treinamentos em 
serviços, assessorias etc.), condições de trabalho (materiais, carga 
horária, salário) e regulamentação da carreira (FONSECA, 2003, p. 73). 
 

Os resultados da pesquisa também mostram um contraponto no 

momento em que alguns professores responderam de maneira afirmativa se a 

atual formação de professores tem possibilitado o conhecimento das questões 

pedagógicas para um bom desempenho docente. Conforme depoimento, um dos 

professores afirma:  

[...] acredito que sim ... a disciplina, hoje, tem sido ministrada com muita 
responsabilidade ... tem preparado, de forma contínua, o nosso aluno, o 
nosso educando, o nosso docente. Acredito que ela (questão 
pedagógica) tem exercido um papel fundamental nessa formação (PU 1). 
 

Para um outro professor: 

Eu creio que sim, porque a partir do momento em que a gente começa a 
se especializar, a gente começa sempre a dar novas fórmulas, novas 
maneiras para que o aluno, quando sair daqui, ele já, se não sair com 
uma bagagem ideal, pelo menos, saia com uma referência bibliográfica 
de pesquisa, para desenvolver, na prática, na sua prática, como futuro 
profissional (PU 3). 

 
Apesar de quatro (04) professores terem apresentado respostas 

positivas, observa-se que suas justificativas estão pautadas na responsabilidade 

de lecionar a disciplina ou no embasamento teórico adquirido/construído para 

aplicar à prática. 

Desse modo, Cunha (1992), através dos seus estudos, chama a 

atenção que 

[...] Os esforços dos cursos de Licenciatura e de Pedagogia têm sido 
maiores sobre a formação do futuro professor, tendo uma conotação 
mais teórica do que prática. A história e as práticas educacionais do 
aluno, assim como seu exercício educacional futuro, têm sido pouco 
priorizadas nas ações universitárias e nas demais instituições que se 
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envolvem com a educação de professores. Esta pesquisa, assim como 
outros estudos a respeito, constituem-se num alerta para o repensar a 
prática que vem sendo realizada [...] (p. 171). 
 

Outra consideração apresentada pela autora demonstra que a 

influência do desempenho docente tem articulação com as disciplinas 

pedagógicas, como é possível perceber nos depoimentos de professores em suas 

pesquisas.  

Para mim, o estudo das disciplinas pedagógicas é fundamental e 
influencia o meu desempenho docente. Na graduação ainda foi pouco 
porque a gente ainda não se dá conta de muitas coisas. Mas no 
mestrado pude aprofundar os estudos já com alguma experiência ... (p. 
94). 
 

Nessa perspectiva, não fica evidente uma exemplificação concreta 

das questões pedagógicas possibilitarem o bom desempenho dos futuros 

professores. Percebemos, mais uma vez, que a teoria e a prática continuam 

desatreladas, estanques, mesmo não sendo intencional por parte da exposição 

anterior do docente PU 3. 

A essa reflexão pode-se fazer relação com a questão de como foi 

a própria formação dos professores entrevistados, na época de sua formação, no 

que se refere ao conhecimento da Didática. Nesse tópico, foi solicitado aos 

pesquisados que lembrassem de um ponto positivo e um negativo para citarem 

como exemplo e, em seguida, apontarem algumas questões, alguns eixos 

temáticos, que poderiam ou deveriam ser trabalhados, hoje, nos cursos de 

formação de professores. 

Diante das informações, foi elaborado o quadro 3 com intuito de 

visualizar questões positivas e negativas em relação ao conhecimento da Didática 
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na própria formação dos entrevistados, ou seja, no fazer pedagógico dos 

professores pesquisados. 

O referido quadro é constituído de expressões ou frases por nós 

sistematizadas para melhor entendermos o panorama desenhado pelas respostas 

dos entrevistados.  

QUADRO 3 
 

          CONHECIMENTO DA DIDÁTICA NA PRÓPRIA FORMAÇÃO DOS 
         PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS ENTREVISTADOS 

 
PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS 
ENTREVISTADOS 

(PU) 

 
QUESTÃO POSITIVA 

 
QUESTÃO NEGATIVA 

 
PU 1 

entendimento e apropriação dos conhecimentos curto tempo para contemplar alguns conteúdos 
fundamentais 

 
PU 2 

conteúdo abrangente possibilitou a aprendizagem e 
participação em eventos educativos 

(não destacou nenhum ponto negativo, apesar de ter sido 
indagado mais de uma vez e de forma diferente) 

 
PU 3 auto-aprendizagem maneiras e práticas de sala de aula pouco 

trabalhadas 
 

PU 4 
discussão em sala de aula mudança no teor dos conteúdos 

 
PU 5 

conhecimento científico conteúdos ultrapassados 

 
PU 6 o positivo foi descobrir o negativo (não destacou nenhum ponto negativo, apesar de ter sido 

indagado mais de uma vez e de forma diferente) 

 
PU 7 

(não destacou nenhum ponto positivo, apesar de ter sido indagado mais 
de uma vez e de forma diferente) 

desinteresse pela disciplina tanto do professor 
como do aluno 

 
PU 8 

Aprendizagem acervo reduzido na biblioteca, falta de infra-
estrutura e tempo escasso  

 
PU 9 

responsabilidade da Didática em apontar pistas para realização 
dos trabalhos, possibilitar formação moral, lidar com situações 
de sala de aula e favorecer planejamento flexível 

orientações confusas, imprecisas 

 
PU 10 

(não destacou nenhum ponto positivo, apesar de ter sido indagado mais 
de uma vez e de forma diferente) 

ausência da Didática por ter sido o professor da 
referida disciplina um bacharel 

 

Diante da visualização do quadro 3, é possível percebermos que 

há influências que, possivelmente, balizaram a própria trajetória acadêmica, em 

especial, quando os interlocutores lembraram tanto os aspectos positivos quanto 

negativos acerca da Didática trabalhada na época em que cursaram suas 

respectivas licenciaturas e como tal fato repercutiu, em alguns casos, o trabalho e 

a postura dos seus ex-professores. 
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A lembrança de suas concepções e seus comportamentos como 

docentes têm relação com a prática pedagógica vivenciada a partir das 

experiências didáticas de quando os professores cursavam as licenciaturas. 

Indicam como principais justificativas dessas influências aspectos voltados à 

prática docente de ex-professores, entre outras questões, até das ausências 

destes, para possibilidade de ter favorecido ou não a compreensão e a aquisição 

de conhecimentos didáticos, de discussão em sala de aula, de flexibilidade no 

planejamento e muitas outras influências.    

Um dos professores destaca a experiência pessoal que foi 

construída através de vivências como aprendiz: “[...] eu aprendi por mim, pelo meu 

esforço, quer dizer, nesse sentido, precisaria mais, quer dizer, eu aprendi a parte 

Didática, na prática, não muito, nos próprios cursos [...]” (PU 3). 

Outro exemplo marcante, que chamou mais atenção sobre a 

questão de mencionar um aspecto positivo do conhecimento da Didática por 

ocasião da formação básica do professor, foi assim apresentado por um 

entrevistado: “[...] Se houve alguma coisa positiva, foi descobrir o lado negativo da 

prática, na época [...]” (PU 6). 

Essa declaração impulsiona a uma reflexão sobre a Didática, visto 

que, para esse respondente, não houve nada de importante no conhecimento 

didático, mas, ao mesmo tempo, foi o negativo que possibilitou ao professor  

refletir sobre a Didática que deve ser trabalhada. Essa posição vem ao encontro 

dos achados de Cunha (1992) ao mostrar que a formação pedagógica é vista, 

muitas vezes, como desnecessária pelos sujeitos das suas pesquisas. “Os  cursos 
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que fizeram é que, em muitos casos, não responderam às necessidades sentidas 

[...]” (p. 94). 

Alguns depoimentos, no entanto, evidenciam aspectos positivos 

em relação à formação docente, ou seja,  há, nas falas dos professores, exaltação 

da aquisição do conhecimento científico, da aprendizagem, da discussão na sala 

de aula, da maneira de conceber o planejamento, entre outros pontos. Essa 

compreensão está explícita no pensamento dos professores: 

[...] foi a compreensão e a aquisição dos conhecimentos que a Didática 
me proporcionou [...] (PU 1). 
 
[...] a questão da discussão em sala de aula foi extremamente positiva 
[...] (PU 4). 
 
[...] a Didática, além de abrir para mim algumas pistas, para que eu 
pudesse realizar meus trabalhos, também me deu uma formação moral, 
de controle, de domínio. Ela me deu um controle de determinadas 
situações em sala de aula, me deu oportunidade de despertar. Que eu 
posso ter um planejamento e que esse planejamento pode ser flexível [...] 
Ela me deu a condição de estar dentro de uma sala de aula e de uma 
hora para outra eu ter que mudar o assunto sem isso me trazer um 
constrangimento [...] (PU 9). 

 
 

Dos respondentes, oito se fizeram referência à experiência do 

conhecimento da Didática, relacionando-a com os professores que os marcaram 

negativamente. A reflexão e a mensagem deixadas retratavam a insatisfação e a 

não conformação pela maneira como o conhecimento de Didática foi vivenciado 

na formação dos professores universitários entrevistados, por ocasião de sua 

formação inicial. Vale ratificar que eles trouxeram, para a prática pedagógica, o 

alerta de não cometer práticas dos seus antigos mestres, que rejeitaram, com 

seus alunos, futuros docentes. 

Nesse sentido, Cunha (Ibid., p. 91) chama a atenção que, nas 

suas pesquisas, “Um terço dos nossos interlocutores referiram-se aos professores 
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que os marcaram negativamente. A lição que levam para a prática pedagógica é a 

de não repetir com seus alunos aquilo que rejeitavam nos seus mestres”. 

Os testemunhos positivos tiveram uma freqüência significativa, 

mesmo diversificando o foco de análise. O fundamental foi a comprovação de que, 

de forma positiva ou negativa, os professores universitários participantes são, 

ainda, bastante influenciados no seu comportamento didático por alguns desses 

antigos mestres e, certamente, poderão influenciar os que virão, no sentido de não 

vivenciar o negativo que muitos foram obrigados a experimentar. 

Esta é uma vertente que deverá ser levada em consideração, 

quando se pensar na formação de professores, realmente, de forma consciente, 

responsável e comprometida com a sociedade. Vale salientar, também, o quanto 

se aprende pela prática do cotidiano da sala de aula, pela convivência com os 

pares e o quanto o professor deve ter consciência desses e de outros fatos 

decisivos à boa qualidade da formação docente. 

Uma das questões da pesquisa foi em relação ao principal 

problema que os professores vêem na sua formação em relação à Didática. 

No quadro 4, tentamos sistematizar as idéias expressas nas 

respostas dos entrevistados de forma sucinta, no intuito de podermos ter a 

amplitude dos pensamentos verbalizados por eles e acrescentamos, ainda, os 

possíveis temas a serem trabalhados em Didática. Esses temas poderão ser 

incluídos pelos envolvidos na sua prática pedagógica por ocasião das 

revitalizações dos cursos de licenciaturas das IES pesquisadas, caso percebam 

sua importância e conveniência.  
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                  QUADRO 4 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS 
ENTREVISTADOS 

(PU) 

 
PRINCIPAIS PROBLEMAS 

 
PROPOSIÇÕES A SEREM TRABA LHADAS NA DIDÁTICA 

 
 

PU 1 

 
Descaso com a disciplina por ela ser 
pedagógica 

“Discussões políticas... a formação do professor como cidadão, 
como participante da sociedade e como integrante responsável 
por aquilo que é elaborado e por aquilo que deve...  nortear, de 
forma legal, a prática profissional ...” 

 
PU 2 

Não utilização das tecnologias 
educacionais e dos textos críticos e 
reflexivos para trabalhar em equipe 

“... trabalhar eixos temáticos... trabalhar a questão metodológica 
... o pessoal sai muito fraco na questão das metodologias, das 
teorias, das concepções ...” 

 
 

PU 3 
 
Ausência de pesquisa 

“... professor teria que pesquisar bastante, mostrar ‘n’ maneiras 
de como o aluno trabalhar... pesquisa de campo, leituras, 
seminários... é fazer com que eles (alunos) produzam mais em 
sala de aula”. 

 
 
 

PU 4 

 
Professor não dispor de tempo integral à 
dedicação exclusiva para disciplina e para 
atendimento de melhor qualidade aos 
alunos  

“... a questão ambiental é uma questão que está no eixo dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais... todas as questões sociais 
elas vêm das questões ambientais... trabalho de extensão no 
Ensino Superior, que levasse conhecimentos às pessoas sobre as 
questões ambientais... Na questão pedagógica, especificamente, 
nós teríamos que trabalhar melhor a capacidade de produzir 
conhecimentos ...”  

 
 

PU 5 

Cada professor achar que sua disciplina é 
mais importante que as pedagógicas, 
afirmando que estas são complementação 
de curso 

“... Didática mais democrática, moderna e uma Didática voltada 
para um fazer didático para nossa região ...” 

 
 

PU 6 
 
Falta de qualidade do ensino e de 
alternativa para optar por outros cursos52 

“... alguns temas mais gerais e os professores de Didática 
trabalharem, construindo, junto com os alunos, propostas e não 
formas para serem aplicadas ... os alunos com essa prática ... 
poderem construir as suas próprias formulações didáticas para 
serem vivenciadas ...” 

 
PU 7 Trabalhar os conteúdos e não trabalhar a 

formação em sentido pleno 

“Do ponto de vista do conteúdo como organizar os assuntos 
dentro da sala de aula... trabalhar a questão da relação professor-
aluno, trabalhar a questão da afetividade em relação ao 
professor-aluno”. 

 
PU 8 

Não valorizar as disciplinas pedagógicas, 
em especial a Didática, e não trabalhar a 
formação 

“... com relação à tecnologia aplicada à educação... a questão da 
utilização dos multimeios, os novos equipamentos, novas 
tecnologias aplicadas à educação...”  

 
 

PU 9 

 
Falta de interesse dos alunos em sentido 
pleno 

“Além da fundamentação teórica... eu acho que um dos assuntos 
essenciais seria a ética profissional ... eu acho que é de suma 
importância é que o professor saia com fundamentação teórica, 
mas ele saia, também, com a prática ...” 

 
PU 10 Didática não ser trabalhada interligada com 

outras disciplinas 

“... parece que um professor competente... passa pela 
necessidade de uma formação em que... esse conjunto de 
disciplinas53 que geram o currículo formativo dele teria que 
caminhar de maneira interligada... jamais, dissociadas ...” 

 

O que percebemos, no tocante ao principal problema apontado 

pelos PU 1 e PU 8, no quadro 4, é corroborado por Pereira (2000, apud GARCIA, 

1994), quando “[...] constata que a Didática [...] ocupava um lugar desprestigiado e 

                                                
52 Região que estão inseridas as IES pesquisadas oferece somente cursos de Licenciatura, 
Administração de Empresas e, recentemente, Direito. 
53 Professor entrevistado se refere às disciplinas pedagógicas e entre elas à Didática.  

 PRINCIPAIS PROBLEMAS E PROPOSIÇÕES PARA TRABALHAR DIDÁTICA NA 
ATUAL FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA VISÃO DOS PESQUISADOS 
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desvalorizado frente às outras seções que se responsabilizavam pelas disciplinas 

de conteúdo específico [...]” (p. 145).    

Atrelada a essa questão se tem, na realização do ensino, o 

problema que é retratado na fala do PU 2, principalmente, no que se refere a não 

utilização de textos críticos e reflexivos. Nesse sentido, Veiga (2000, p. 94) 

evidencia que “[...] o uso constante de textos que pouco retratam a realidade 

escolar, aliando-se a ele a não utilização de resultados de estudos e pesquisas 

sobre o cotidiano da sala de aula, tem acentuado o distanciamento” entre o ensino 

da Didática e a realidade escolar, fazendo com que os licenciandos não conheçam 

e nem se aproximem do seu campo de trabalho, pensando num trabalho coletivo. 

Na resposta do PU 4, quanto ao principal problema da Didática, foi 

identificada que, ainda, persiste o tratamento dicotômico entre os cursos de 

formação de professores e os de bacharelado, uma vez que para as licenciaturas 

é bastante preparar o professor de ensino fundamental e médio, no sentido de 

ensinar, apenas, sem voltar-se para a pesquisa e os bacharéis destinam-se à 

formação de pesquisadores. Pereira (op cit) apresenta, em síntese, sua idéia 

quanto à questão abordada. 

[...] A questão da relação entre ensino e pesquisa na universidade 
reaparece na discussão específica das licenciaturas na forma da 
dicotomia existente entre os cursos de formação docente e o 
Bacharelado. Apesar de ambos serem ensino (no caso, de graduação), a 
Licenciatura tem como produto o professor do ensino médio e 
fundamental e o Bacharelado destina-se à iniciação na formação de 
pesquisadores. [...] a maneira dicotômica como essas duas modalidades 
são tratadas nos currículos refletem de certa forma a separação entre 
ensino e pesquisa existente no meio acadêmico (p. 61). 
 

Na continuidade da análise do quadro 4, sobre a fala do PU 5, 

observa-se a permanência de uma disputa entre as disciplinas específicas e as 
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pedagógicas nas faculdades, nos centros e nos departamentos de educação, nos 

cursos de Licenciaturas. Com isso percebe-se uma discriminação em relação às 

disciplinas pedagógicas, identificando-as como uma complementação. Essa 

questão pode ser ratificada nas palavras de Pereira (op. cit.) 

Nas Faculdades de Educação, por sua vez, existe uma certa passividade 
em relação aos cursos de Licenciatura. Muitas contentam-se “em dar 
apenas a complementação pedagógica, mínima necessária, estipulada 
por lei aos diversos conteúdos específicos”. Nessas unidades acontece 
um fenômeno muito semelhante ao ocorrido nos institutos de conteúdo: 
“as disciplinas da Licenciatura são as de segunda opção na escolha dos 
professores” (p. 60). 
   
 

O principal problema da Didática apontado pelo PU 6 é abordado 

também por Marin (2003), quando da análise de um grupo de professoras em uma 

de suas pesquisas.  

[...] a opção pelos cursos significou a submissão ou subordinação às 
condições objetivas em que viviam. Ao relatar que abriram mão de seus 
interesses iniciais, nos dizem que suas opções portam um significado 
amargo, dolorido, pois é uma decisão que carrega toda a afetividade de 
fazer algo não desejado. Para essas professoras, a docência não tem 
centralidade profissional nesse momento de ingresso nos cursos de 
formação. A docência é uma profissão de segundas ou terceiras (ou 
quartas) razões (p. 61). 
 

Quanto à falta de interesse dos alunos, destacado pelo PU 9, 

Veiga (2000), nos mostra que 

Os professores, na verdade, deixam transparecer, a nível de discurso, 
uma preocupação com os alunos desanimados, que não cumprem os 
trabalho acadêmicos, os que não participam, devido especificamente à 
sua situação de aluno-trabalhador que tem uma jornada de oito horas, ou 
mais, de trabalho diário (p. 84). 
 

A resposta do professor PU 10 serve como ilustração do que 

Veiga (Ibid) argumenta acerca da não articulação entre disciplinas de conteúdos 

específicos e as pedagógicas: 

Já por tradição, a forma de estruturar o currículo vem propiciando a 
fragmentação do conhecimento – de um lado, disciplinas de conteúdo e, 
de outro, matérias pedagógicas. Não há articulação entre elas. As 
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disciplinas de conteúdo não se preocupam com o ensino. É uma 
concepção dualista que predomina nos cursos (p. 83).  
  

E mais 

A desarticulação da Didática com as demais disciplinas do currículo dos 
cursos de formação de professores é vista também como decorrente da 
história da formação da Universidade brasileira, que reforça a divisão dos 
cursos em duas partes – o conteúdo específico e a formação pedagógica 
[...] (Ibid.). 
 

Outro aspecto analisado foi relevância e freqüência dos 

professores em participações nos eventos científicos. 40% dos docentes 

responderam que participam com uma certa freqüência, porém, nas suas falas, 

percebe-se que não é sistemático. Alguns desses se reportaram à última reunião 

da SBPC54 que aconteceu, em 2004, em Recife-PE e o encontro da ANPUH55, 

que ocorreu no mesmo ano, em João Pessoa, no Estado da Paraíba. Cabe, aqui, 

uma reflexão: caso esses dois eventos mencionados tivessem sido realizados em 

estados mais distantes será que esses professores participariam? 

Nos depoimentos do universo total dos respondentes parece que 

não havia participação sistemática, uma vez que até o percentual apresentado dos 

docentes participantes não foi significativo. Os outros 60% foram categóricos em 

dizer que não participavam com regularidade desses tipos de eventos a não ser 

que fossem promovidos pelas referidas instituições. 

Foram recortadas algumas falas dos docentes, a fim de que 

ilustrassem a interpretação desse aspecto. 

[...] Eu fiquei muito mais para ler em casa do que para me deslocar para 
ouvir palestras, debates e tal (PU 5). 
 

Um respondente reflete 

                                                
54 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
55 Associação Nacional dos Professores de História  
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Veja bem, na verdade, nós acabamos, em virtude de certas limitações 
próprias, da própria instituição, nos furtando de determinadas 
participações. Eu diria que o último evento que eu fui, que eu estive 
presente, foi há dois anos (PU 10). 
 

Um dos entrevistados afirma: 

Eu participei de muitos encontros científicos, quando estava no Mestrado. 
Depois a gente se afasta, várias atividades vão começando a tomar conta 
do seu tempo e chega o momento que você, às vezes, até quer ir para 
um evento e a própria situação, primeiro, financeira e, depois, de trabalho 
não permitem (PU 9). 
 
 

A imagem que se tem, diante dessas circunstâncias, leva-nos a 

retratar um outro aspecto que se mistura a essa situação do PU 9, quando 

levantamos a questão financeira como sendo um dos empecilhos para participar 

de eventos científicos. 

O aspecto que referimos é o que se reporta ao que menos gosta 

na profissão docente. Os itens mais lembrados foram o salário (50%), em primeiro 

lugar, seguido pela burocracia (20%), pela falta de reconhecimento (20%) e pela 

forma arcaica das práticas nas escolas, gerando a mesmice (10%). 

Outra questão pesquisada foi o que mais atrai na profissão 

docente. Os respondentes tiveram uma diversidade de respostas, conforme é 

possível constatar nos depoimentos: 

[...] Eu acredito que seja a vivência com a juventude, porque todos os 
dias você está em contato com uma quantidade de pessoas ansiosas, 
realmente, para aprender (PU 4). 
 
É o conhecimento. A satisfação profissional de desenvolver o 
aprendizado, aprender mais [...] (PU 3). 
 
O contato com o aluno (PU 5). 
 
[...] ser um formador de novos indivíduos que vão propagar novas idéias, 
abrir novos horizontes [...] (PU 6). 
 
[...] É ver que contribuí para a formação de um ser humano [...] (PU 8). 
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É saber que estou sendo útil para que alguém possa fazer a sua própria 
ascensão ao sair da escola (PU 9). 
 
[...] é o fato de você ter um bom motivo para continuar aprendendo [...] 
Porque toda vez que nós entramos numa sala de aula, nós saímos de lá 
com necessidade de saber um pouco mais. Isso faz com que a gente 
busque a construção de novos conhecimentos, busque novas leituras, 
busque novas experiências [...] (PU 10). 
 

As falas dos docentes PU 3 e PU 10 nos reportaram a uma 

passagem de Cunha (1992): 

O gosto pelo estudo foi também uma constante no discurso dos 
professores. Para eles, é fundamental “muito estudo para dominar a 
matéria e a cultura mais ampla” (p. 127). 
 

Esta citação se encaixa, também, à fala do pesquisado PU 2, no 

que se refere ao domínio do conteúdo, acrescentando uma outra idéia de Cunha 

(Ibid.) 

Percebo que, para trabalhar bem a matéria de ensino, o professor tem de 
ter profundo conhecimento do que se propõe a ensinar. Isto não significa 
uma postura prepotente que pressuponha uma forma estanque de 
conhecer. Ao contrário, o professor que tem domínio do conteúdo é 
aquele que trabalha com a dúvida, que analisa a estrutura de sua matéria 
de ensino e é profundamente estudioso naquilo que lhe diz respeito (p. 
143). 
 

Eis a fala do PU 2 

Eu gosto de expor. Transmitir é bom, sobretudo, quando a gente domina 
um conteúdo, quando a gente tem uma área de interesse. Eu diria que é, 
sobretudo, também contribuir para a sociedade, contribuir para o 
trabalho, para a construção do conhecimento, contribuir para a vida das 
pessoas. [...] Isso não deixa de ter um sentido político, ideológico, um 
sentido social nesse conhecimento, um sentido de levar as pessoas a um 
senso crítico, a perceberem a necessidade de transformar a realidade.  
 

Parece ser possível agregarmos as idéias expressas pelos 

docentes PU 4, PU 5, PU 6, PU 8 e PU 9, uma vez que o maior atrativo é a 

relação, o estar com os alunos. Isso resgata o pensamento de Cunha (1992) ao 

analisarmos essa questão na sua pesquisa. 

Um dos aspectos que mais contribui para este prazer, no dizer dos 
participantes é estar com os alunos. Expressões como “a relação com os 
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alunos me gratifica muito” ou “a convivência com os alunos renova a 
gente” são bastante comuns nos discursos (p. 106). 
 

Com relação ao significado da Didática na formação docente, a 

fala dos sujeitos-professores evidencia que há um significado da Didática na 

formação do profissional docente no ensino superior, nas licenciaturas. 

Importante, relevante e necessária. O significado da Didática... Ela tem 
um significado essencial, porque a Didática forma professores, a Didática 
forma posturas, a Didática forma a docência, a Didática prepara, numa 
formação contínua, o docente, o professor. Então, ela é muito importante. 
Ela tem um significado muito importante (PU 1). 

 
O PU 1 enaltece a Didática, significando-a com três palavras 

importante, relevante e necessária. Mas, o que ele tenta demonstrar é a Didática, 

enquanto postura do professor, isto é, ele ultrapassa o aspecto técnico. 

Percebemos que, de acordo com esse depoimento, a construção do significado da 

Didática é tudo na formação docente, inclusive na continuidade da sua formação, 

embora não tenha explicitado a sua concepção de importância, relevância e 

necessidade. 

Nessa mesma vertente estão outros respondentes, defendendo a 

Didática como fundamental, embora alguns deixando transparecer, ainda, a 

dimensão técnica: 

Eu acho que é fundamental. Ela é fundamental, porque não pode haver 
formação docente sem um processo didático. Quer dizer, a Didática, é 
como eu já disse antes, é esse conjunto de atividades, de métodos, de 
procedimentos que o professor utiliza. Então, ele (o processo didático) é 
fundamental para formação docente, porque ele vai construindo a 
formação docente. O professor vai percebendo, cada vez mais, como é 
que ele deve se portar na sala de aula, quais são as estratégias que ele 
deve utilizar e em que medida ele vai se capacitando, vamos dizer assim 
entre aspas, “ele vai se reciclando” e ele vai mudando as estratégias. 
Então, eu acho que ela é fundamental na construção do conhecimento, 
sem isso aí não pode, não haveria a docência (PU 2). 
 
[...] eu disse que ela é fundamental, ela é importante para que um futuro 
professor possa, a partir do conhecimento do que a Didática propõe, das 
suas propostas, dos seus objetos, enfim, possa o docente desenvolver a 
sua profissão, de forma adequada dentro dos critérios, dos métodos e 
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técnicas que são aplicados dentro da Didática e dentro da Pedagogia 
como um todo (PU 8). 
 
O significado é que a Didática é fundamental, como idéia. Como idéia, a 
Didática é fundamental, porque, exatamente, essa organização, essa 
preparação, essa coisa da relação interpessoal. Não sei... tenho minhas 
dúvidas, se, na prática, é exatamente assim. Mas, nessa perspectiva, é 
fundamental (PU 7). 
 

Este último professor (PU 7) demonstra, na sua fala, a Didática 

como fundamental, apesar de colocar essa questão, apenas, no âmbito das idéias, 

ou seja, na teoria, mas deixando dúvidas se, na prática, isso aconteça.  

Todos os depoimentos anteriores desses profissionais acerca do 

significado da Didática, se aproximam da idéia defendida por Candau (2002), 

quando a autora apresenta sua proposição de ir além de uma visão meramente 

instrumental da Didática, sem negá-la, através da construção de uma perspectiva 

que denominou de “Didática Fundamental”. 

Fica clara nas expressões utilizadas a superação da perspectiva 
meramente instrumental da Didática. É possível ampliar horizontes e ir 
favorecendo uma visão em que a Didática é concebida como tendo por 
objetivo a compreensão dos diferentes determinantes da prática 
pedagógica e a construção de formas de nela intervir que favoreçam a 
formação de sujeitos sociais reflexivos, críticos e comprometidos com 
uma democracia plena para todos. (p. 94). 
 

Esse comentário da autora pode ser ilustrado por uma fala de 

sujeitos das suas pesquisas: 

A didática envolve a reflexão sobre todos os aspectos relacionados ao 
ensino. Envolve refletir sobre a realidade sociocultural do aluno, sobre a 
educação como meio de transformação social, a relação professor-aluno, 
a posição e a postura do professor, sobre o currículo, o livro didático, a 
avaliação, a abordagem da matéria na sala de aula, os objetivos do 
professor e a postura política (Ibid., p. 93). 

       
Ainda, de acordo com as idéias expressas pelos docentes 

pesquisados sobre o significado da Didática, para alguns professores: 

Bom, o significado, exatamente, é (pausa) de você antes se preparar, em 
termos de conteúdo, do objetivo, do conteúdo programático, e, aí, 
observando o que o aluno, primeiramente, tem de formação, vamos 
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colocar, de aprendizado, posto que todo aluno tem já um aprendizado. 
Eles trazem, para a escola, já um aprendizado de vida. Então, a Didática 
é exatamente isso, é tentar utilizar o que o aluno tem e aproveitar, incluir 
a específica, o teórico, para que isso aí possa se desenvolver, 
fluentemente, na sala de aula (PU 3). 
 
Eu diria que, se você manda um exército para uma guerra e você manda 
sem armas, você já perdeu, antes deles chegarem lá. Da mesma forma, 
aqueles que participam da formação de um grupo de professores, eles 
estão enviando esse pessoal para uma guerra [...] e você está mandando 
esse pessoal para uma guerra sem armas. A Didática seria, exatamente, 
a arma na mão dos professores (PU 4). 
 

A analogia feita pelo respondente na sua fala nos permite inferir 

que a Didática, para ele (PU 4), é ainda instrumental, colocando a expressão “a 

arma” como se fosse as técnicas prescritas e normativas para um melhor ensino 

em detrimento da Didática Fundamental. Desse modo, esse docente significa a 

Didática como agrupamento de procedimentos e técnicas. As palavras de Candau 

(Ibid) são pertinentes e falam da primeira concepção, para se entender essa 

questão. 

A primeira concebe a Didática como um conjunto de procedimentos e 
técnicas que o professor deve dominar para promover um ensino 
eficiente. É a operacionalidade do processo que constitui a preocupação 
central (p. 74). 
 

Outro sujeito pesquisado reitera a fala do anterior, ressaltando que 

conseguiu mudar sua visão após cursar uma especialização: 

Quando eu estudei, que fiz Magistério e depois fiz o Curso de Letras, no 
tempo que eu estudei e faz até um tempão. Assim, (pausa) Didática era 
uma disciplina muito técnica. Era técnica demais. A questão da Didática 
de como apagar o quadro, [...] a postura do professor. Era um bocado de 
coisas técnicas que, na questão da compreensão, de entendimento, não 
ajudava em nada. Na formação do conhecimento não ajudava. Ajudava o 
técnico somente (PU 5). 
 

Ainda revelando essa visão técnica, outro professor expressa  

Eu acho que a palavra ‘significado’, parte dela, já coloquei dentro do 
conceito, ou seja, é o professor que passa por toda sua grade, na 
formação, seja em qual for a área específica do saber. Ele, 
necessariamente, vai precisar de contextos e de conteúdos relacionados 
a essa disciplina. Mas, que não seja tão dramática, eu diria, como foi no 
caso da minha formação, à época, lá pelos idos de 80. Era uma coisa 
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meio burocratizada, meio esquematizada, como eu já disse. A coisa já 
vinha meio formulada, meio pronta e colocava, tecnicamente, para gente 
conceber aquilo em qualquer área, em qualquer sala de aula que a gente 
fosse trabalhar, no ensino, na época, chamado de segundo grau. Então, 
a coisa parecia que era uma fórmula mágica que funcionaria em todas as 
salas, onde os indivíduos, embora fossem diferentes, mas tinham que 
responder àquela fórmula. E eu acreditei, mas que desmistifiquei, depois 
isso, por conta de que meu estágio, no próprio estabelecimento X, 
colocou isso por terra. As pessoas são diferentes e a gente percebia que 
não era bem assim... A Didática não era para ser colocada dessa 
maneira, nesse caminho (PU 6). 
 

Por outro lado, no depoimento do PU 10 se percebe que ele 

reflete sobre a desarticulação entre bacharelado e licenciatura e a dissociação 

entre conhecimentos pedagógicos e conhecimento específico. Observe como ele 

refere-se a essas duas questões: 

Na instituição, como a nossa, onde nós formamos professores, e me 
parece que isso não é uma questão só da nossa, eu diria que é uma 
questão mais nacional. Há países em que pra ser professor, ele precisa 
ser, antes de mais nada, Bacharel, depois ele se especializa, ele tem o 
aparato que gera a questão Didática. No Brasil, não. No Brasil, o 
Bacharelado é diferente da Licenciatura. O Bacharel é aquele que, 
especificamente, iria se voltar para a pesquisa e o Licenciado para a sala 
de aula, mas também nós sabemos que o Bacharel acaba muito mais na 
sala de aula do que na pesquisa propriamente dita e isso gera um 
prejuízo para a questão da aprendizagem porque esse profissional, ele 
não passou por um processo de formação Didática, com todo aquele 
aparato que eu me referi anteriormente. Quando isso não acontece, as 
coisas tendem a caminhar estanques, separadas (PU 10). 
 

Nesse contexto, é importante interagir com Fonseca (2003), que 

estuda formação de professor, na área de História, em que discute essa 

dicotomia, lembrando a predominância dessa questão nos últimos trinta anos do 

século XX. 

[...] Durante as últimas três décadas do século XX, predominou o modelo 
de formação que combinava licenciaturas [...] de um lado e bacharelado 
de outro, estruturados com base na dicotomia conhecimentos específicos 
da disciplina/conhecimentos pedagógicos, preparação para o 
ensino/preparação para a pesquisa, conhecimentos teóricos/prática [...] 
(p. 61). 
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A citação apresenta uma concepção de formação docente voltada 

a um modelo aplicacionista56 desconsiderando a diversidade e a complexidade da 

realidade na qual se processam o ensino e a aprendizagem e desconhecendo o 

significado da Didática nessa formação. 

Com relação à prática docente observada, houve uma 

predominância de aulas com exposição oral, onde dos seis professores, cinco 

usaram a aula expositiva como parte da situação didática em todas as quatro 

horas-aula e apenas um lançou mão de outra situação de ensino-aprendizagem. O 

referido professor usou suas quatro horas/aulas para discussão circular, sendo 

que algumas variáveis fizeram com que os dois momentos da referida discussão 

fossem diferentes e estimulantes. Esse diferencial deve-se ao fato do resultado de 

questões lançadas pelo professor ou pelos alunos, a partir de um texto que havia 

sido estudado, previamente, pelos alunos para essa discussão. Percebeu-se que 

os alunos argumentavam com consciência e profundidade sobre o tema em tela. 

Foram observadas no decorrer dessas horas/aulas: introdução e 

conclusão de conteúdos, execução de exercícios, orientação para elaboração de 

projeto de pesquisa e desenvolvimento dos estágios. Cabe destacar que, desses 

cinco professores, duas horas/aulas, de um deles, foram para organização do 

micro-ensino57 (cronograma das micro-aulas, conteúdos a serem desenvolvidos) e 

as outras duas horas/aulas observadas teve início a atividade do micro-ensino, 

                                                
56 Termo utilizado por Fonseca (2003) ao conceber a formação docente “[...] como modelo da 
racionalidade técnica ou aplicacionista. Esse modelo, traduzido e generalizado entre nós pela 
fórmula ‘três+um’ [...]” (p. 62). 
57 Concepção inicial data de 1963, como técnica, procedimento destinado à formação de 
professores, envolvendo o desenvolvimento de vivências de ensino. “(...) micro, significando 
reduzido e ensino, referente ao familiar processo de conduzir a aprendizagem” (SANT’ANNA, 
1975, p. 13).  
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ressaltando que os futuros docentes, também, usaram como metodologia de 

ensino aulas expositivas. Tudo aponta para a reprodução das dinâmicas 

conhecidas no desenvolvimento da formação desses licenciandos nas suas 

futuras salas de aula. 

Em todos os casos foi explicitada, pela postura dos professores, a 

preocupação em deixar um clima amistoso e favorável aos questionamentos dos 

alunos/das alunas. 

Na maioria das observações, o desenvolvimento das aulas 

pautava-se basicamente na fala do professor, exceto na aula que houve a 

discussão circular e na aula em que estavam acontecendo os micro-ensinos. Aqui 

não existe nenhuma crítica direta à exposição oral. O que ficou comprovado com 

as observações é que o professor ainda é a principal fonte da sistematização do 

conhecimento. Isso pode nos levar a fazer algumas inferências quanto ao 

interesse de alunos, em alguns casos, a falta de leitura dos alunos/das alunas, em 

outros casos, a freqüência inconstante de outros alunos/outras alunas.58 

Tudo leva a crer que para ter o registro oficial de aula é necessário 

que o professor fique a frente sempre expondo oralmente o assunto. Parece que 

outras dinâmicas não são consideradas aulas, ou seja, não são consideradas 

aulas legítimas. Isso, em parte, é conseqüência da própria formação do professor. 

O que os resultados da pesquisa evidenciam é que as 

experiências didáticas dos ex-professores, mesmo contestadas nas entrevistas, 

perpetuam-se na prática atual dos docentes observados. 

                                                
58 Uma parcela do corpo discente mora muito distante da IES e faltam algumas vezes, 
prejudicando a continuidade das discussões.  
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Por outro lado, a cultura estudantil atual, também, consolida o “dar 

aula” do professor falando, enquanto ele, aluno, escuta e intervém, 

esporadicamente, quando acha necessário ou tem vontade. É bem provável que o 

aluno na situação de ouvinte/espectador esteja cômodo, principalmente se o 

professor consegue fazer com que a aula seja movimentada e o conteúdo 

trabalhado seja interessante. Esta atitude corrobora a tendência de que o 

cotidiano da sala de aula é alicerçado na aula expositiva ou tenha esse 

comportamento por resistência ou por falta de vivência às mudanças nas 

situações didáticas. 

De qualquer maneira, analisando as aulas dos professores 

envolvidos neste estudo, percebeu-se que a postura deles não é neutra. Pudemos 

ver as relações entre as práticas observadas e os pressupostos que expressavam 

nas entrevistas algumas convergindo e outras não. 

 

Da relação docente-aluno  

Foi possível observar em todas as aulas, que nós acompanhamos, 

a cordialidade entre os agentes da ação pedagógica na sala de aula, ou seja, 

cordialidade entre professor e alunos. Todos os professores observados, por 

unanimidade, tinham um bom diálogo com os alunos, apesar da modalidade da 

aula expositiva, uma vez que havia estímulo, por parte dos professores, para que 

eles participassem ativamente. 

Vários foram os chamamentos dos docentes como: “quando 

quiserem podem perguntar”, “se não entenderem podem pedir para eu explicar de 

novo”. 
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Da articulação teoria-prática 

Dos seis professores observados foi possível notar tentativas 

dessa relação. Alguns dando mais ênfase, outros com poucas demonstrações 

sobre esse binômio. Exemplo disso foi uma situação percebida na aula do PU 9, 

quando o docente trabalhou com textos extraídos da literatura brasileira (autores 

regionais) para tentar contextualizar o conteúdo daquela aula que era Leitura 

Semasiológica (do signo ao sentido). Outra situação foi a do PU 10, quando, nos 

seus exemplos acerca do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.) 

resgatava os principais meios de transporte para contextualizar o conteúdo que 

tinha como referência a velocidade.  

 

Da ligação na formação docente ensino-pesquisa-extensão 

É incipiente a vivência desse aspecto, uma vez que poucos 

falaram e agiram para desenvolvê-los. Duas ocasiões foram nítidas a relevância 

dada a esse aspecto no momento das observações. Uma quando houve as 

orientações para realização dos estágios, aonde pesquisa e extensão iam ser 

realizadas, sem falar no ensino, e a outra compreendendo uma parte pequena da 

turma, ou seja, com um pequeno grupo de alunos que se encontrava 

desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre “Dialeto dos Policiais Militares”. 

 

Da organização do trabalho pedagógico 

Este aspecto foi observado nos espaços em que alguns dos 

professores socializavam, inicialmente, o objetivo do estudo da aula, pressupondo, 
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assim, que o discente deve estar consciente do objeto de sua aprendizagem, 

dando estímulo para o grupo motivar-se. Em algumas ocasiões, os professores 

ressaltavam essa justificativa aos futuros profissionais para que eles lembrassem 

desse item em trabalhos futuros, como nos estágios supervisionados, e na vida 

profissional. 

No início de uma das aulas, o professor começou a aula dizendo: 

“Hoje, teremos como objetivo trabalhar todos os aspectos contidos na pasta de 

estágio e orientar a elaboração dos projetos a serem desenvolvidos nos estágios” 

(PU 1). 

Ficou clara nessa fala sobre  o que versaria a aula daquela noite. 

No decorrer dessa aula foi interessante perceber que os conteúdos das 

intervenções pedagógicas nos estágios (regências) seriam “pinçados” dos projetos 

de pesquisa. 

Dos seis professores observados, 100% deles demonstravam 

organicidade nos trabalhos, mesmo não registrando, explicitamente, no quadro-

de-giz o roteiro da aula. 

Em contrapartida, outras evidências da organização foram os 

esquemas bem elaborados, referentes aos conteúdos propriamente ditos das 

aulas, apresentados no quadro-de-giz. 

Nós desejamos ressalvar o limite que qualquer pesquisa traz, pois 

uma discussão sobre temas educacionais pela própria dinamicidade do assunto 

não se encerra com investigações realizadas e analisadas, apenas, num único 

período histórico e espacial, mas a qualquer tempo e espaço. Em outras palavras, 

este estudo tem um tempo e espaço, hoje, mas, amanhã, haverá outro espaço e 
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outro processo histórico, político, social, educacional, econômico. Dessa forma, 

novos estudos deverão ser realizados.  

A divulgação dos resultados finais traz constatações provisórias, 

visto que as pesquisas não se encerram, como mencionado anteriormente, bem 

como as respostas não são estáticas, elas sempre se transformam, uma vez que o 

contexto social, também, está em constante mutação. Nas palavras de Caldeira e 

Azzi (2002), o resultado “É provisório porque é síntese. E, como proposta, ele 

sistematiza processos sempre mutáveis e, conseqüentemente, passíveis de 

redimensionamento” (p. 98). 

Por essa razão, tecer um diálogo entre a prática pedagógica, 

tendo como interlocutores o significado da Didática e a formação do profissional 

docente de ensino superior, é um dos pontos considerados relevante neste 

estudo. 

Isso equivale dizer que tal diálogo é respaldado pelas idéias de 

Caldeira e Azzi (2002) no tocante aos processos serem passíveis de mudanças e 

terem possibilidades de redimensionamento. 

O diálogo pode ser iniciado a partir da abordagem sobre a 

atividade docente que é uma das atividades mais amplas atrelada à ação 

educativa que acontece na sociedade. Esta atividade é o ensinar. O professor em 

formação está se construindo para efetivar as atividades práticas de ser docente. 

Nesse sentido, não se trata de formá-lo como reprodutor de modelos práticos 

dominantes, porém capaz de desenvolver a atividade concreta para transformar o 

mundo natural e social humano. Por isso, faz-se necessário investigarmos o 

significado que a Didática pode dar a essa formação. 
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É necessário que as mudanças discutidas, até o momento, sigam 

para o desenvolvimento de práticas educacionais, onde sejam articulados todos os 

níveis de ensino desde a Educação Infantil até a Educação Superior, 

especialmente na formação inicial de professores. Nesse sentido, contemplamos, 

neste estudo, estritamente o último nível de ensino mencionado, isto é, o nível da 

educação superior. 

É importante apresentarmos, aqui, o conceito de ensino que 

advogamos e consolidamos em nossa prática pedagógica e o qual procuramos 

socializar nos espaços a que temos acesso em nossa caminhada docente 

universitária, desde 1995. Para isso, resgatamos, neste espaço, entre tantos 

outros, um dos significados de ensino registrado por Pimenta (2002), que 

concordamos e socializamos em nossa prática docente:  

[...] Ensino é termo polissêmico (cf. Schulmann 1986) e ambíguo, que 
tanto pode descrever um processo que envolve vários indivíduos em sala 
de aula, como designar uma ocupação ou uma função que ocupa as 
energias e os comprometimentos de muitas pessoas pelo curso de suas 
vidas. Nesse sentido, o ensino é uma carreira (p. 65). 

. 
A partir do conceito acima, a discussão delineada sobre a 

Didática, anteriormente, ressalta que, nos cursos de formação inicial de 

professores, o ensino deve se reportar à prática educativa como prática social, e 

ao conjunto de problemas e interrogações que surgem no diálogo com as 

situações do cotidiano educativo. 

[...] Considerá-lo como uma prática em situações historicamente situadas 
significa examiná-lo nos contextos sociais nos quais se efetiva – nas 
aulas e demais situações de ensino das diferentes áreas do 
conhecimento, nas escolas, nos sistemas de ensino, nas culturas, nas 
sociedades – estabelecendo-se os nexos entre eles. As novas 
possibilidades da Didática estão emergindo das investigações sobre o 
ensino como prática social viva (Ibid., p. 65).   
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Nesse sentido, a prática educativa tem, então, um status bastante 

diferente de um conjunto de técnicas que são aprendidas, no final do curso, 

quando se pode aplicar os conhecimentos adquiridos. Além de uma formação 

inicial consistente, é preciso investir contínua e sistematicamente para que o 

docente se desenvolva como profissional de educação. Na formação, quer seja 

inicial ou continuada, os conteúdos, os temas ou as metodologias devem ser 

revistos para que exista a mudança qualitativa nesse processo de construção. 

A formação não pode ser concebida como um acúmulo de cursos 

e técnicas, mas sim, como processo ação-reflexão-ação sobre a prática 

pedagógica, onde é enfatizado o pensamento reflexivo-crítico dos envolvidos. 

Nossa perspectiva é a do trabalho docente como práxis, em que a 
unidade teoria-prática se caracteriza pela ação-reflexão-ação. E, 
também, porque só como práxis o professor apreende, compreende e 
transforma a situação do ensino, ao mesmo tempo em que é 
transformado por ela. Contudo, a práxis não acontece espontaneamente. 
Ela é construída, e dessa construção participa a formação acadêmica do 
professor (CALDEIRA e AZZI, 2002, p.107). 

 
Estes segmentos devem estar consolidados nas situações 

didáticas presentes na sala de aula ou em qualquer outro espaço educacional, 

pois a unidade didática facilita, significativamente, a construção do conhecimento 

do aluno de forma qualitativa para sua vida prática. 

[...] O ensino ocorre não só na sala de aula, mas nos contextos sociais 
mais amplos. Sua compreensão não se esgota aí, na aula [...] (PIMENTA, 
2002, p. 65). 

 
Uma questão importante a ser lembrada, mesmo não tendo sido 

objetivo deste trabalho, é a questão da tecnologia educacional, como um 

instrumento importante na formação inicial do profissional docente, porque é uma 

necessidade atual, bem como tem impacto sobre a formação deste profissional. 

Pela novidade que a tecnologia gera, ainda, para boa parcela dos professores, 
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precisamos garantir a integração das tecnologias de comunicação e informação 

nas práticas de formação de professores, assim como debatermos suas 

necessidades, importâncias, alcances e limites na educação. 

Outro instrumento de fundamental importância, para a conquista 

de avanços qualitativos no processo de formação do profissional docente, que 

também não fez parte deste estudo, mas poderá ser tema para outro estudo, é a 

avaliação. Sua função diagnóstica revisa e aperfeiçoa as práticas de formação em 

relação a um referencial de qualidade. Esse referencial deve ser combinado e 

compartilhado pela equipe de formadores, expressando nos objetivos orientadores 

da formação profissional e na determinação dos conteúdos ou temas, estratégias 

didáticas e indicadores para avaliação. 

Portanto, ressaltarmos a avaliação como integrante do processo 

de formação, mesmo não sendo objetivo deste trabalho, é significativo, uma vez 

que ela é instrumento de reorientação e ajustamento das práticas propostas. É 

importante lembrarmos, ainda, que a avaliação, no processo de aprendizagem, 

esteve presente numa das entrevistas, mesmo que de maneira sutil, no momento 

do questionamento sobre temas que deveriam ser trabalhados na área Didática 

dos cursos de Formação de Professores, quando o PU 10 declarou: 

[...] você tem início, meio e fim, você avalia o processo e, em avaliar o 
processo, você refaz as ações, você pode refazer as ações. Enquanto 
isso não ocorrer, eu acho que o nosso ensino vai continuar com 
dificuldades. 

 
Todos esses pontos, tanto a avaliação quanto a tecnologia 

educacional são temas extensos e não foram enfatizados, mas fazem parte e 

influenciam na questão da significação da Didática, na formação e na prática do 

profissional docente. 
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Outra questão que fortalece o diálogo entre significado da Didática 

e a formação docente, na prática pedagógica, é a compreensão do professor 

formador no que diz respeito à aprendizagem do aluno/da aluna. 

Anteriormente, foi conceituado o que é ensino, o que é ensinar. 

Mas, o que vem a ser aprender, voltando-se para o nível superior? Na idéia de 

Cunha (1992) “[...] aprender não é estar em atitude contemplativa ou absorvente, 

frente aos dados culturais da sociedade, e sim estar ativamente envolvido na 

interpretação e produção destes dados” (p. 31). 

Isso significa dizer que, para que tenhamos uma formação 

docente de boa qualidade, como defende Rios (2004), se faz necessário 

possuirmos uma nova concepção do processo ensino-aprendizagem, onde haja 

uma recolocação do conhecimento com um diferente olhar à Didática numa 

perspectiva de um novo delinear da prática pedagógica.  
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As análises realizadas até aqui mostram que o significado da 

Didática, atualmente, reitera a existência dos avanços da área nas suas 

construções teórico-práticas, apesar dos paradoxos encontrados neste estudo. A 

atuação do profissional docente de ensino superior tende a ser mais incisiva 

quanto à prática pedagógica reflexiva nos cursos de formação de professores. 

Os discursos dos sujeitos desta pesquisa, nos momentos das 

entrevistas e das observações na sala de aula, estavam impregnados da época 

histórica, das culturas e da classe social de pertencimento, as quais lhes 

emprestam as significações constitutivas dos conceitos e das percepções que 

atribuíram às categorias envolvidas nas questões referentes à Didática. 

Estes atores pedagógicos-sociais são seres significantes. Suas 

palavras, seus gestos não podem ser entendidos encerrando-os em si mesmos, 

porque foram contextualizados no presente, no seu espaço geográfico e no seu 

momento histórico, em que eles emergiram, além de situar os projetos que estão 

inscritos para o futuro, porque as relações entre este conjunto de fatores refletem-
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se na constituição do seu modo de ser, pensar e agir sobre o mundo e, 

conseqüentemente, na e sobre sua prática pedagógica. 

As concepções estruturadas pelos docentes envolvidos, sobre o 

significado da Didática na formação do profissional docente, nesta investigação, 

estão dentro de perspectivas que privilegiam algumas linhas pedagógicas 

referentes aos seus valores, saberes, conhecimento, em relação a outras. O 

resultado desta forma de olhar a Didática como sendo menos ou mais valorizada é 

proveniente dessas concepções.  

As percepções e as concepções destes sujeitos se encontram 

inevitavelmente contaminadas pelo filtro da linguagem, do gênero, da classe 

social, das concepções pedagógicas. Enfim, pela posição e condição que cada um 

ocupa no contexto de relações e pela ordem social capitalista. Os docentes e a 

própria instituição se encontram diante do desafio de construir outras formas mais 

amplas e flexíveis de conceber e perceber as diferenças pedagógicas, permitindo 

uma (re)significação da Didática, visando a construção de um novo profissional 

docente.  

Faz-se necessário, também, discutirmos o fortalecimento do 

sujeito, em termos de situarmos, enquanto construtor do seu conhecimento. O 

reconhecimento dos vários fatores e narrativas que norteiam sua atual condição, 

descortinando as reais causas das negações das identidades e a problemática 

enfrentada pelo campo didático, situa-se como um dos objetivos prioritários para a 

formação da prática educativa. Portanto, a assimilação de uma Didática 

privilegiada, seus conhecimentos e seus avanços e a preparação para as 
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exigências técnicas, passam a ser questionados como principal fator para a 

formação do professor.  

Desse modo, faz-se necessário abrir espaços que estimulem o 

enriquecimento do docente, constituído como sujeito de suas experiências, 

pensamentos, desejos e afetos. O enriquecimento destes indivíduos requer 

estruturas democráticas que favoreçam e estimulem estes intercâmbios culturais, 

didáticos, diversificados, nos espaços existentes. Proporcionar o espaço de trocas 

entre sujeitos supõe, ao mesmo tempo, a liberdade pessoal e o desenvolvimento 

destes, enquanto profissionais docentes, que irão contribuir com a emancipação 

de indivíduos, grupos e sociedades.  

Neste sentido, a formação de profissionais docentes, voltada à 

questão do significado da Didática, necessita ser permeada pela realização de 

seminários, pelo estabelecimento de grupos de estudos, pela produção de 

trabalhos voltados para integração de grupos, por discussões sobre as questões 

da área de Didática, e por pesquisas e estudos voltados para as identidades 

docentes com fins de identificar como os discentes se reconhecem em suas 

identidades. Ainda, deve abrir espaço para discutir a questão da identidade do 

professor, seu autoconceito e auto-estima, resgatando sua relevância social, seu 

valor e poder de transformação, enquanto educador, e a importância que 

representa na vida pessoal e profissional das pessoas e da sociedade. Estes e 

outros aspectos são possíveis caminhos para a superação das problemáticas que 

identificamos neste estudo.  

A reflexão empreendida, neste trabalho, não conduz a uma 

conclusão, mas antes de tudo, abre novas perspectivas, considerando-a como 
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ponto de partida para futuras pesquisas que, utilizando os pressupostos aqui 

explicitados, possam encaminhar um repensar e um redimensionar das questões 

educacionais e sociais em perspectiva com o significado crítico da Didática que 

pretende uma formação docente mais justa diante das diferenças educacionais. 

É urgente continuarmos trazendo esta discussão para o espaço 

educativo. Por excelência, a universidade tem sido ocupada por indivíduos 

oriundos das mais diversas culturas que precisam, na academia, desenvolver 

autonomia e pensamento crítico. Uma forma de repensarmos e reestruturarmos as 

atividades docentes voltadas para esta proposta é inserirmos, na formação dos 

professores, uma perspectiva de intelectuais transformadores, com 

posicionamento pedagógico crítico em face das políticas vigentes, contrapondo-se 

àquela formação restrita ao papel de instrutores e técnicos que mantêm o status 

quo. Aqui vale exaltarmos Pimenta (2002), quando declara, que “[...] a renovação 

da Didática terá por base os aspectos pedagógicos [...]” (p. 48). 

Isto significa desenvolvermos uma posição de formador crítico 

frente às ideologias vigentes que suprimem a capacidade dos sujeitos se 

constituírem, enquanto agentes históricos de resistência, que lidem com a 

diferença numa perspectiva de construção de alianças, de sonharem junto e de 

uma solidariedade que transcenda as posturas condescendentes de forma a se 

pensar num futuro diferente para a Didática em prol da humanidade: “Cabe, então, 

à Didática buscar formas de mediação entre os conhecimentos construídos pelas 

teorias de aprendizagem e as atividades escolares dos alunos” (CALDEIRA e 

AZZI, 2002, p.103). 
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Os professores precisam se unir em busca de novos ideais, de 

novos desafios, mas, acima de tudo, de condições políticas, econômicas e sociais, 

para que esses conhecimentos didáticos assumam novos significados, pois 

[...] o caráter multidimensional e contextualizado da Didática exige que 
ela seja continuamente repensada à luz dos novos desafios que a 
sociedade e a educação apresentam para construção da democracia e 
de uma cidadania plena, consciente e crítica (CANDAU, 2002, p. 94). 
 

Nas últimas considerações deste trabalho, fica claro que a 

reflexão realizada por Candau (2002) no texto “Da Didática fundamental ao 

fundamental da Didática”, quando questionou, após vinte anos de “A Didática em 

questão” se “[...] não estaria já superada essa discussão? [...]” (Ibid., p. 75). A 

descoberta da autora, após depoimentos de alunos e alunas de diferentes 

licenciaturas, motivações e reações dos professores, foi a evidência de um 

significado da Didática, ainda, numa perspectiva instrumental. Isso permitiu, na 

época, e nos permite, também hoje, terminado, provisoriamente, este estudo, 

afirmar que esta é ainda a visão dominante nas representações dos 
profissionais da área do papel da Didática e que existe uma enorme 
distância entre a reflexão acadêmica sobre o tema e as necessidades, as 
inquietudes e as expectativas dos professores (Ibid., p. 76). 
  

Fica explícito que a discussão sobre essa questão é atual e não 

foi superada. Mesmo com relevantes avanços e com boas intenções dos docentes 

de ensino superior, o significado da Didática na formação do profissional docente 

está, ainda, um pouco distante de superar o caráter normativo e disciplinador. 

A importância do registro das palavras de Pimenta (2002), para 

finalizarmos este trabalho, fortalece a nossa posição como pesquisadora, no 

tocante “tomar o ensino de Didática na formação de professores como objeto de 

pesquisa pode se constituir em caminho fértil na ressignificação da Didática [...]” 

(p. 67). 
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APÊNDICE A - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

Data: ___/___/___           Horário: ____________ 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
Instituição de Ensino Superior: ____________________________ Código: Alfa ou Beta 
 
Licenciaturas existentes nesta IES: 
 
Biologia   (    ) 
Educação Física   (    ) 
Geografia   (    ) 
História   (    ) 
Letras   (    ) 
Matemática    (    ) 
Pedagogia   (    ) 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
Nome do(a) Entrevistado(a): ______________________________ Código: PU 
 
Sexo: (   ) feminino      (   ) masculino 
 
Faixa Etária: 
 
(   ) menos de 40 anos 
(   ) entre 41 a 50 anos 
(   ) entre 51 a 60 anos 
(   ) entre 61 a 70 anos 
(   ) mais de 71 anos 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Graduação 
 
(    ) Licenciatura         Especificar: ________________________________________________ 
                                    Ano de Conclusão: __________________________________________ 
 
(    ) Bacharelado        Especificar: ________________________________________________ 
                                    Ano de Conclusão: __________________________________________ 
 
Pós-Graduação 
 
(    ) Especialização     Especificar: ________________________________________________ 
                                    Ano de Conclusão: __________________________________________ 
 
(    ) Mestrado             Especificar: ________________________________________________ 
                                   Ano de Conclusão: ___________________________________________ 
 
(    ) Doutorado           Especificar: _________________________________________________ 
                                   Ano de Conclusão: ___________________________________________ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
1. Qual o seu conceito sobre Didática? 
 
2. Qual o significado da Didática na formação docente? 
 
3. Como tem sido a construção do seu conhecimento pedagógico em relação a 
sua atividade docente no ensino superior? 
 
4. A atual formação do professor tem possibilitado o conhecimento das questões 
pedagógicas para um bom desempenho docente? 
 
5. Na sua formação docente/de professor, no que se refere ao conhecimento de 
Didática, o que foi positivo e o que foi negativo? 
 
6. Que questões/temas/assuntos deveriam ser trabalhadas/trabalhados na 
Didática nos cursos de formação de professores? 
 
7. Gostaria que você me dissesse qual é, na sua compreensão, o principal 
problema da formação do professor, no que diz respeito à Didática. 
 
8. Comente um pouco sobre seu interesse em ser docente e especificamente 
docente do ensino superior. 
 
9. Qual a universidade ou faculdade em que você fez o curso de graduação? 
Quando se formou? 
 
10. Quando começou a exercer sua profissão? Onde? 
 
11. Você gosta de trabalhar como docente na sala de aula? Por quê? 
 
12. O que mais lhe atrai na profissão docente? 
 
13. O que menos gosta na profissão docente? 
 
14. Qual visão/percepção/leitura que você tem sobre o ensino universitário e a 
aprendizagem dos alunos e dos professores? 
 
15. Você participa sistematicamente de eventos/encontros científicos? Quais? 
 
 


