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Resumo 

Neste artigo trazemos algumas reflexões acerca da formação inicial e da Didática como 
elementos que contribuem para o ser professor. Para a realização do estudo, nos apoiamos em 
Libâneo (1994), Cordeiro (2007), Melo (2008), Veiga (2008), Nóvoa (1997), Perrenoud 
(1999) e Pimenta (2005) e primamos pela abordagem qualitativa do tipo colaborativa com 
utilização de diário de campo e entrevista estruturada. Contamos com a participação de sete 
acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí. O objetivo geral do 
trabalho foi analisar a percepção dos acadêmicos acerca do que é ser professor. E como 
objetivos específicos, investigar a contribuição  da Didática para firmação de suas práticas na 
formação inicial docente e, descrever a experiência de ensino e aprendizagem durante o 
processo de formação inicial.   

Palavras-chaves: Formação inicial. Didática. Prática de ensino. 

 

Abstract  

In this article bring some reflections on initial formation and didactic as elements that 
contribut to o being a teacher. For the realization the study, we support in Libâneo (1994), 
Cordeiro (2007), Melo (2008), Veiga (2008), Nóvoa (1997), Perrenoud (1999) e Pimenta 
(2005) e excel by a qualitative approach collaboratively use of a field diary and a structured 
interview. We count with the participation of seven students of Pedagogy of the Federal 
University of Piauí. The general objective of this work was to analyze the perceptions of 
academics about what is to be a teacher. And how specific objectives, investigate the 
contribution of the Didactic for firmation their practices in initial formation teacher, and 
describe the experience of teaching and learning during initial formation. 
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 A docência tem sido foco de grandes debates nacionais e internacionais, seja quanto às 

condições de trabalho, a estagnação da formação inicial e contínua de professores, as 

fragilidades das práticas pedagógicas, o enfraquecimento dos planejamentos de ensino, a 

escassez de trabalho colaborativo na escola ou qualquer outro problema que tem servido de 

justificativa para o enfraquecimento do processo ensino e aprendizagem.  

 Uma das maneiras de se contribuir para a mudança desse quadro pode estar ligada ao 

oferecimento de cursos de formação inicial de qualidade, investindo em metodologias de 

ensino que ensine além das teorias, mas que direcione o futuro profissional a aprender na 

prática. Tal como foi a experiência que vivenciamos com os acadêmicos do  6º Bloco de 

Pedagogia, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, no segundo semestre letivo de 2011, 

com os quais tivemos a oportunidade de trabalhar diversos procedimentos didático-

metodológicos tais como execução de projetos, seminários, construção de brincadeiras 

educativas e jogos recreativos.  

 As necessidades formativas foram percebidas logo nas primeiras aulas. Os acadêmicos 

apresentavam insegurança para falar, escrever ou participar. E quando participavam, frisavam 

o fato de se sentirem despreparados para a profissão docente. E, quando discutimos os 

primeiros eixos vinculados à nossa disciplina, Metodologia da Língua Portuguesa, alguns 

timidamente participavam, conforme fragmento abaixo, retirado do diário de campo datado 

nos primeiros dias da aula:  

 

Professora, eu não sei como dar uma aula. Eu nunca dei aula. Eu não sei 
planejar, eu não tenho paciência com crianças. Eu acho que estou no curso 
errado (Acadêmico 3) 
Professora, já estamos no terceiro ano de estudo e eu até aprendi a dar aula, 
mas não sei ser criativa (Acadêmico 6) 
Ser professor é muito difícil porque tem que saber planejar, saber dos 
conteúdos, elaborar e corrigir provas e tantas outras coisas (Acadêmico 9) 

 

 Conforme apresentado nos fragmentos, a insegurança dos acadêmicos era percebida, 

especialmente, no que concerne à principal tarefa do professor: dar aula. É notável a 

preocupação com a responsabilidade de ser professor, de tornar-se professor e mais, de ser um 

professor que precisa planejar e executar as tarefas de seu ofício. Foram, portanto, afirmações 
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como essas e as inquietudes referentes a procedimentos didático-metodológicos apresentadas 

pelos acadêmicos de Pedagogia que nos motivaram na realização dessa pesquisa. 

 A didática e as práticas de ensino, estão no universo das preocupações dos 

acadêmicos. Para Cordeiro (2007) a didática se constitui de três dimensões: linguística, 

pessoal e cognitiva. A primeira diz respeito ao discurso, diálogo que se deve cultivar no 

processo ensino e aprendizagem; a segunda trata da proximidade que educador e educando 

devem manter e; a terceira diz respeito à construção dos conhecimentos. Assim, para que as 

práticas de ensino sejam articuladas de maneira correta, é necessário que o profissional 

mantenha o equilíbrio entre essas dimensões com foco na formação tanto teórico-científica 

quanto técnico-prática que, segundo Libâneo (1994), está ligada aos conhecimentos e a 

aplicação destes. Em outras palavras, validar a didática na efetivação das ações pedagógicas.  

 Compreendendo os sentidos e significados da didática como instigadora das práticas, 

resolvemos perguntar ao licenciando de Pedagogia: O que você pensa sobre ser professor? 

Que contribuição a didática da disciplina Metodologia da Língua Portuguesa ofereceu para 

sua formação e desenvolvimento de suas práticas de ensino? E solicitamos ainda que 

descrevessem suas experiências. 

 Conhecendo as inquietações e ansiedades demonstradas pelos acadêmicos, nos 

propusemos a analisar a percepção dos acadêmicos acerca do que é ser professor. E mais 

especificamente, investigar a contribuição didática a partir da disciplina Metodologia da 

Língua Portuguesa para a firmação das práticas na formação inicial docente e, descrever a 

experiência de ensino e aprendizagem durante o processo de formação inicial. 

 

A didática e as práticas de ensino 

 

A didática é constituída de três elementos principais, o professor que é o mediador do 

conhecimento, o aluno que ajuda a construir o conhecimento em um processo dialógico e o 

processo ensino e aprendizagem que está em constante construção. Assim, na relação de 

construção do saber, o aluno é aquele que apresenta os conhecimentos prévios que precisa ser 

reconhecido pelo professor. Nessa perspectiva, o professor aprende à medida que ensina, 

portanto, ensina aprendendo, e assim é a troca de saberes entre professor e aluno. Estes 

compartilham e reelaboram conhecimentos, fazem análises e refletem sobre esse novo 

conhecimento e sobre as práticas envolvidas.  
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 Para Melo (2008), a didática é potencializadora da transformação social. Porque 

ensinante e aprendente permutam suas posições e é nesse contexto que trabalham a 

transformação social, a fim de colaborar para a construção significativa de suas identidades e 

autonomia intelectual e profissional. 

 A didática é o resultado de um processo de articulação entre teoria e prática. Assim, a 

sistematização da educação previa a formação e a humanização do indivíduo, mas era 

necessário que houvesse um direcionamento para essa formação. Daí, surgiu a Pedagogia que 

traçou as finalidades e os meios que mais se adequavam a essa formação. No entanto, 

somente uma ordenação ou técnica poderia colocar em prática as necessidades dessa 

formação, então, foi criada a Didática, que articula a teoria e a prática a partir da Educação e 

da Pedagogia.  

 A didática não deve ser interpretada como “toda aquela didática convencional, 

tradicional, de receituário, ministrada de forma autônoma e solidária, desvinculada do 

contexto social” (VEIGA, 2008, p.81). Antes é um processo dinâmico e crítico-reflexivo que 

envolve o ensino e a aprendizagem nas dimensões do próprio ensino, da pesquisa e da 

extensão a fim de garantir uma formação digna e de qualidade em todas as instâncias sociais, 

políticas, filosóficas e culturais, o que não seria possível se fosse prescrita de um receituário. 

A didática influencia as práticas de ensino. 

As práticas de ensino precisam ser diversas e dinâmicas. Porém, às vezes, o professor 

não sabe se utilizar das ferramentas didático-metodológicas para ministrar uma aula 

diferenciada. Pimenta (2005, p.37) afirma que isso acontece porque os professores “recebem 

ementas prontas, planejam individual e solitariamente”. Esse planejamento individual, não 

colaborativo acaba isolando o docente dos demais professores. Isso acarreta, na prática, um 

trabalho sem procedimentos didático-metodológicos, estagnado, repetitivo e sem criatividade. 

A prática de ensino não deve desconsiderar a realidade, pois ao planejar é preciso que 

se tenha conhecimento do contexto educacional. Partindo desse pensamento, é natural que os 

licenciandos apresentem esse discurso inicial de que não estão preparados para a sala de aula, 

porque a experiência de sala de aula, a formação inicial e contínua, a troca de saberes entre os 

demais profissionais docentes é que fortalecem ou transformam as práticas de ensino do 

professor. Para Melo (2008, p. 75) 
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O entendimento do contexto real em que se encontra a disciplina, o curso, a 
escola é fundamental para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 
Planejar, enquanto atividade intelectual, é uma atividade que a realidade 
exige e que, portanto, demanda pensar a totalidade em suas múltiplas 
relações e determinações já que a articulação entre a realidade e o que se 
pretende com a disciplina ou curso é fundamental para o processo 
pedagógico. 

 Corroborando com o pensamento do autor, em nossos planejamentos, organizamos as 

atividades para os acadêmicos desenvolverem. O objetivo era fazer com que aprendessem a 

construir os próprios recursos e instrumentos de trabalho, oportunizá-los a ter as sensações de 

ensino e aprendizagem quando os mesmos se comprometeram a estender a prática para além 

das paredes da sala de aula, modificando a prática de ensino a partir da experiência de 

formação e construção de elementos influenciadores dessa prática.  

 A maior experiência vivenciada por todos os acadêmicos da turma, foi a execução de 

um projeto “Brincando também se aprende” em que promovemos a realização de brincadeiras 

educativas como bingo de letras para formação de palavras, abecedários ilustrados com 

indicação de pistas para adivinhação dos nomes que tinham sua inicial no abecedário gigante, 

competições, dramatizações, jogos de completar, caça-palavras e cruzadinhas. Na 

oportunidade, cada acadêmico ficou responsável para trazer uma criança que tivesse entre seis 

e oito anos para participar das brincadeiras e dos jogos infantis. O espaço utilizado foi a sala 

de vídeo da UFPI. O período de realização foi a semana da criança, em agosto de 2011. 

 A maior aprendizagem, segundo a avaliação dos licenciandos em Pedagogia, foi que 

aprenderam a elaborar planos e confeccionar recursos que não imaginavam, pois a visão que 

se tem de sala de aula é que é necessário cumprir aquilo que a escola determina ou que o livro 

didático traz pronto. Essa visão não é diferente quando se trata de professor em qualquer 

modalidade de ensino, seja na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. 

A esse respeito Melo (2008, p. 81) afirma que “um dos desafios que os profissionais da 

educação na educação infantil, no ensino fundamental e médio enfrentam na realidade escolar 

é o fato de que normalmente os objetivos de sua disciplina já estão predeterminados pela 

escola ou pelo livro didático”.  

 Nessa perspectiva, quebrar os paradigmas do ensino tradicional e proporcionar um 

ensino que garanta uma aprendizagem de qualidade é o diferencial de um bom planejamento 

de ensino que, entre outras características, precisa ser coerente, flexível e inclusivo. Dessa 

forma, o professor ou o licenciando não deve ver o planejamento como uma ferramenta ou 
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técnica que precisa ser fielmente executada tal e qual foi construída. Pois, segundo Melo 

(2008, p.92), “mais do que uma simples ferramenta de trabalho, o planejamento aparece como 

uma possibilidade de realização de um trabalho criativo, realizador e humanizador” e dessa 

forma, precisa ser criativo e envolvente, realizador de uma prática eficiente e humanizador no 

sentido de formar para o exercício da cidadania. 

Trajetória da pesquisa 

 

A pesquisa exige dedicação, tempo e detalhamento, a fim de que não se perca de vista 

o objeto e a trajetória investigativa. Esta é uma construção que não encontra fim, isto é, “a 

construção da trajetória investigativa é interessante justamente porque é uma trajetória em 

construção permanente” (GHEDIN e FRANCO, 2006, p. 09). E nessa perspectiva foi que 

iniciamos a reflexão acerca da formação inicial, da didática e das práticas de ensino.  

 Neste estudo, além do referencial bibliográfico utilizado para ministrar a disciplina 

Metodologia da Língua Portuguesa, buscamos ainda a contribuição teórica acerca da Didática 

com base em  Libâneo (1994), Cordeiro (2007), Melo (2008), Veiga (2008), e da formação de 

professores com base em Nóvoa (1997), Perrenoud (1999) e Pimenta (2005).   

 Outro caminho que trilhamos foi da pesquisa qualitativa do tipo colaborativa que 

prioriza a “análise crítica através de um posicionamento holístico e sistêmico” (OLIVEIRA, 

2010, p.117). Este posicionamento permite ao pesquisador e ao pesquisado uma relação de 

colaboração em que ambos constroem o conhecimento, trocam experiências e compartilham 

os saberes. 

 Como instrumento de coleta de dados, utilizamos o diário de campo que, segundo 

Zabalza (2004, p.15) “podem variar tanto pelo conteúdo que recolhem como pela 

periodicidade com que são escritos e pela função que cumprem”. Durante as aulas, utilizamos 

o diário para registrarmos as impressões e as falas dos acadêmicos acerca das inquietudes 

ligadas às práticas inerentes ao ofício de professor. 

No final do semestre letivo, buscamos aprofundar as discussões e conhecer a 

percepção do licenciando quanto ao ser professor. Para isso, nos utilizamos da entrevista 

estruturada que, para Richardson (2008, p. 207) é “uma entrevista construída com tais 

perguntas e respostas pré-formuladas”. O questionário foi distribuído para todos os alunos da 

sala, mas como se trata de pesquisa colaborativa, os entrevistados ficaram à vontade para 

aderir ou não à pesquisa. Tivemos a adesão de sete deles. 
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Para manter a privacidade de suas identidades, aludimos pseudônimos que variam de 

A1 a A7 e a todos eles nos referimos como do sexo masculino. Com a utilização do 

questionário, traçamos o perfil dos colaboradores, seis do sexo feminino e estado civil 

solteiras; um do sexo masculino e casado. A1 tem 20 anos; A2, A3, A4, A5 têm 22; A6 tem 

25 e; A7 tem 54 anos de idade.  

Quanto aos dados profissionais, A1, A2, A4 e A6 atuam em escola municipal no turno 

vespertino e tem carga horária menor que 20 horas semanais, haja vista que estudam pela 

manhã. A3 e A5 não atuam em escolas. A7 atua em escola estadual no turno noturno e tem 

mais de 20 horas semanais de trabalho. 

Também com o auxílio do questionário fizemos indagações que nos inquietaram 

durante a experiência de trabalho. Então, organizamos os dados e os analisamos utilizando a 

técnica Análise de Discurso que, segundo Pêcheux (2008), é uma análise realizada partir da 

textualização, da interpretação dos sentidos que é regulado no espaço e no tempo, isto é, 

analisa-se o discurso. Mas esse discurso muda de acordo com o contexto, ou seja, muda de 

acordo com as redes e os trajetos. Assim, “todo discurso marca a possibilidade de uma 

desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos [...]” (PÊCHEUX, 2008, p.56). 

 
As contribuições da didática para a formação inicial na visão dos colaboradores 
 

 A didática e as práticas de ensino constituem elementos que contribuem para a 

formação inicial dos acadêmicos. Com base nessa afirmação tomamos como referência as 

práticas de ensino dos acadêmicos do curso de Pedagogia, durante as experiências de 

formação que vivenciamos na disciplina Metodologia da Língua Portuguesa, ministrada na 

Universidade Federal do Piauí. Mas não pretendemos aqui, reduzir a formação inicial somente 

a essa disciplina, contudo, queremos destacar nossa experiência de colaboração e construção 

de uma aprendizagem significativa. Portanto, concordamos com Nóvoa (1997, p. 25) quando 

afirma que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal”. 

 A formação não se aprisiona entre paredes ou lugar específico, livros ou manuais,  mas 

é liberta e se faz presente nos momentos de troca de diálogos, reflexão sobre as ações e 

reconstrução do ser enquanto pessoa e profissional capaz de aprender constantemente. Assim, 
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“estar em formação implica investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que também é 

uma identidade profissional” (NÓVOA, 1997, p. 25). 

 Construir uma identidade profissional é uma tarefa complexa pois exige competências 

para ensinar. A exemplo disso, se nos reportamos à fala do aluno 3 quando o mesmo diz 

“Professora, eu não sei como dar uma aula”, observamos que fica implícito em seu discurso a 

ideia de competência, isto é, faz-se necessária a competência de dar aula. Neste caso, o aluno 

reconhece que não a possui e demonstra em sua fala que “as competências são importantes 

metas da formação” (PERRENOUD, 1999, p.32). E, sentindo essa necessidade, o aluno 9 

descreve “Ser professor é muito difícil (...)”. Essa expressão “difícil” acarreta um sentido de 

responsabilidade e competência. Mas é preciso compreender que competências são formadas 

o tempo todo e a durante toda a vida de escolaridade do ser humano. A esse respeito 

Perrenoud (1999, p. 53) explica: 

 

Formar em verdadeiras competências durante a escolaridade geral supõe (...) 
uma considerável transformação da relação dos professores com o saber, de 
sua maneira de “dar a aula” e, afinal de contas, de sua identidade e de suas 
próprias competências profissionais. 

 

 A relação dos professores com o saber deve ser, antes de tudo, de transformação, haja 

vista que as mudanças em todo o mundo são visíveis e gerais e, portanto, as práticas, a 

didática, a postura, as crenças, os valores e própria identidade pessoal e profissional precisam 

acompanhar essas mudanças, por isso da grande necessidade de uma formação inicial de 

qualidade e de um processo formativo contínuo aberto ao novo. Assim, além da formação que 

os licenciandos em Pedagogia tem direito, há necessidade de continuar o processo de 

formação para que sejam profissionais atualizados e competentes. 

 Esclarecemos que não esperamos dos licenciandos aquelas competências de ensino 

que os docentes com algum tempo de magistério tem. Não pretendemos fornecer um modelo 

de professor como profissional competente, mas reconhecemos e entendemos este como uma 

“pessoa autônoma, dotada de competências específicas e especializadas que repousam sobre 

uma base de conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência, legitimados pela 

Universidade, ou de conhecimentos explicitados, oriundos da prática” (ALTET, 2001, p. 25). 

Por reconhecer as fragilidades do professor iniciante, estudando nossos licenciandos, 



9 

 

resolvemos indagá-los sobre o que estes pensam sobre ser professor. E obtivemos as respostas 

que foram fielmente reproduzidas, conforme abaixo:  

 

(...) ser professor está voltado para uma prática pedagógica onde o professor 
não é o detentor do saber, mas torna-se um mediador do conhecimento em 
sala de aula (...) e deve levar em consideração os conhecimentos prévios e as 
reais necessidades dos alunos (A1). 
Profissão árdua, exige do indivíduo sabedoria e autoconfiança (A2). 
É poder compartilhar o conhecimento ao outro e lhe proporcionar o saber 
como portas abertas para a vida. Ser professor é principalmente, pensar no 
outro e se aventurar  com ele no ensinar e aprender (A3) 
Ser professor é compreender o outro como um ser dotado de competências, é 
não ignorar conhecimentos prévios, é saber a importância que as 
metodologias de ensino tem na aprendizagem do aluno, enfim, é assumir 
diferentes responsabilidades (A4). 
Ser professor é ser um cidadão que tem como profissão, aptidão e 
capacidade de orientar, ensinar e desenvolver determinado assunto de sua 
especificidade (...) é ter um papel como personagem principal na vida dos 
alunos na contribuição dos conhecimentos (...) é ter uma relação de 
confiança, compreensão, afetiva e objetiva com os alunos ( A5) 
Ser professor vai além do ensinar, pois requer um olhar diferenciado com 
cada aluno, porque este tem sua subjetividade (A6) 
Ser professor é ter consciência da importância de sua missão no 
desenvolvimento integral do indivíduo (cognitivo, afetivo e social) que 
requer uma formação além da inicial, continuada (A7) 

 

 Percebemos, nos fragmentos acima, que os sentidos atribuídos à ideia de professor está 

mais ligada a um personagem competente e mediador. Portanto, elencamos competente e 

mediador como a primeira categoria geral. Quanto a essa categorização, sentimos a 

necessidade de compreender melhor os conhecimentos construídos. De acordo com Oliveira 

(2010, p. 93), categoria “está relacionada à classificação ou, mais precisamente, a um 

agrupamento de elementos que são sistematizados pelo pesquisador, após a pesquisa de 

campo, ou durante a análise de conceitos em livros didáticos, textos e documentos”. Nesse 

caso, tomamos cuidado na sistematização e classificação dos dados com base nas suas 

características em comum, o que facilitou o processo de análise.  

 A fim de analisarmos ainda o discurso dos colaboradores quanto ao resultado da ação 

experienciada durante a disciplina, perguntamos ao licenciando: Que contribuição a didática 

da disciplina Metodologia da Língua Portuguesa ofereceu para sua formação e 

desenvolvimento de suas práticas de ensino? As seguintes respostas foram dadas: 
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A disciplina foi de extrema importância, pois a cada aula trazia uma 
dinâmica e uma estratégia diferente para ministrar os conteúdos (A1) 
Discutir sobre o que falam e pensam os teóricos da área poderia ter 
enriquecido mais a disciplina (A2) 
Foi uma oportunidade única de poder refletir sobre os métodos e técnicas 
utilizados na aula (...) enquanto professora, ampliando meus conhecimentos 
de construção de ensino-aprendizagem significativos (A3) 
Foi enriquecedora e uma superação (...), tenho certeza que a disciplina 
engrandeceu minha formação tanto acadêmica quanto pessoal. (...) muitas 
abordagens às metodologias de ensino e as diferentes formas que essas 
foram trabalhadas. Nesta disciplina aprendi que ser professor não é cumprir 
ementa, mas cumprir compromissos (...) ensinar conteúdos, valores, auxiliar 
os alunos e fazer com que eles percebam suas potencialidades (A4) 
Durante toda a trajetória da disciplina foi possível perceber as inúmeras 
formas de ensinar (...). Para ter uma boa aula é preciso aplicar uma boa 
metodologia (...) e a professora foi bem criativa nos mais variados meios de 
orientar (...) a aula se tornava mais interessante (A5) 
A disciplina me proporcionou situações  que pudesse desenvolver minha 
criatividade (colocar em prática), adquirindo novas aprendizagens. As 
experiências também construíram uma visão diferenciada de como trabalhar 
com diferentes recursos numa aula (A6) 
A disciplina vem proporcionar subsídios ao professor para que o mesmo crie 
e recrie estratégias e procedimentos didáticos para facilitar a aprendizagem 
do aluno (A7) 

  

Estratégia didática de ensino  e Aprendizagem significativa foram os sentidos dados à 

contribuição da disciplina no que concerne à formação inicial e ao desenvolvimento das 

práticas de ensino. Portanto, elegemos estratégias didática de ensino e aprendizagem 

significativa como a segunda categoria geral, pois além de fazer referência com a bibliografia 

estudada, são os sentidos atribuídos pelos licenciandos.  

 

Analisando os dados coletados 
  

A técnica utilizada para analisar os dados coletados foi a Análise de Discurso pois 

tivemos o cuidado de compreender os sentidos dados pelos licenciandos ao ser professor, ou 

seja, tivemos a pretensão de nos colocar “em posição de ‘entender’ a presença de não-ditos no 

interior do que é dito (PÊCHEUX, 2008, p.44). Isso significa que precisamos de sensibilidade 

para compreender o discurso dos colaboradores porque o discurso muda de acordo com o 

contexto histórico ao qual cada um está inserido. 

Para a primeira categoria geral, Competente e mediador, estabelecemos as seguintes 

subcategorias de análise: dialógico, sábio, colaborador, responsável, orientador, sensível e 
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formador. E distribuímos da seguinte maneira. Os colaboradores A3, A4, A5 e A7 atribuem 

sentidos que caracterizam o professor como ser colaborador, responsável, orientador, 

formador, respectivamente. Esses sentidos dão a ideia de competência profissional que, para 

Altet (2001, p. 27) é “o conjunto formado por conhecimentos (...) ações e atitudes necessárias 

ao exercício da profissão de professor”. Enquanto que A1, A2 e A6 veem o professor como 

dialógico, sábio, sensível, respectivamente. Essa é uma ideia de mediação, isto é, há uma 

relação entre professor e aluno em que se constrói uma parceria a partir do diálogo, da 

sensibilidade para perceber as necessidades formativas e da sabedoria. 

A segunda categoria geral denominamos Estratégia didática de ensino e Aprendizagem 

significativa. Para esta categoria, definimos algumas subcategorias, tais como: diversificação 

de estratégias, tradicionalismo, ampliação de saberes, criatividade. Para A1, A4 e A7 a 

contribuição se deu pela diversificação de estratégias para ensinar. A2 tem uma visão mais 

tradicional pois se referiu às teorias. A3 teve a ampliação do saber. A5 e A6 falaram em 

criatividade. Fica evidente nas falas que o discurso empregado paira sobre o ensino e a 

aprendizagem e ainda que “ensinar é fazer aprender e, sem a sua finalidade de aprendizagem, 

o ensino não existe” (ALTET, 2001, p.26). Portanto, a maior contribuição para os 

licenciandos foi referente à dinamização do processo ensino e aprendizagem. Assim, Cordeiro 

(2007, p. 33) reforça que “tem cabido à didática a função de propor os melhores meios para 

tornar possíveis, efetivos e eficientes esse ensino e essa aprendizagem”. Nessa perspectiva, 

entende-se que ensinar implica usar procedimentos variados a fim de desenvolver a 

aprendizagem significativa.   

  

Considerações finais 

 

 O estudo teórico realizado sobre a didática, as competências, as práticas e a formação 

inicial fizeram com que nós ampliássemos o entendimento sobre os sentidos dados ao ser 

professor e às contribuições que a didática trouxe para a formação inicial dos licenciandos em 

Pedagogia. A entrevista realizada com os licenciandos, colaboradores da pesquisa, nos 

permitiram a compreensão de que “o ofício de professor é adquirido em uma articulação entre 

as situações vividas e as teorias que tentam explicá-las através de uma generalização de 

processos” (BÉLAIR, 2001, p. 62), ou seja, o ofício de professor é resultante da articulação 

entre as práticas de sala de aula e as teorias estudadas.  
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Na verdade, não existe um ensino pronto nem uma fórmula para ensinar com 

eficiência. No entanto, há caminhos que podem facilitar a condução desse ensino. Dessa 

forma, a experiência no curso de Pedagogia da UFPI nos permitiu destacar dois aspecto 

interessantes: a construção coletiva do conhecimento com a participação dos sujeitos 

envolvidos, professor e aluno, colabora para que os saberes docentes e discentes contribuam 

para o desenvolvimento satisfatório do processo ensino e aprendizagem. E outro aspecto diz 

respeito à elaboração de planejamentos flexíveis com objetivos articulados com a prática e os 

saberes, procedimentos metodológicos interessantes, recursos tecnológicos inovadores, 

instrumentos e procedimentos variados para elevar o processo educacional. 
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