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Resumo: Neste artigo apresenta-se uma investigação na disciplina de Didática do curso 
de Pedagogia, realizada no Campus de Arraias da Universidade Federal do Tocantins, 
com o objetivo de verificar as dicotomias entre teoria e prática no processo de formação 
do licenciado, bem como, faz uma análise parcial dos resultados obtidos. Foram 
utilizadas três categorias de atividades, as quais os acadêmicos foram observados e 
acompanhados em suas experiências de formação. Nelas buscou-se compreender como 
os elementos didáticos, especificamente o Planejamento são fundamentais para a prática 
docente. Foram realizadas leituras dos autores Martins (1989) e Pereira (2001) que 
ressaltam sobre a necessidade de políticas de formação inicial e continuada de 
professores, voltadas para o fortalecimento dos elementos da didática.  
 
 
Palavras chaves: Didática, teoria, prática, formação. 
 
Résumé: Cet article présente une enquête sur la discipline de Didactique de cours de 
pédagogie, les Arraias se déroulant sur le campus de l'Université de Tocantins, afin de 
vérifier les dichotomies entre la théorie et la pratique dans le processus de formation du 
titulaire et, est une analyse partielle des résultats. Nous avons utilisé trois catégories 
d'activités, dont les élèves ont été observées et suivies dans leurs expériences de 
formation. Eux ont cherché à comprendre comment les éléments didactiques, en 
particulier la planification sont la clé de la pratique pédagogique. Les lectures ont été 
accomplis auteurs Martins (1989) et Pereira (2001) qui soulignent la nécessité pour les 
politiques en matière de formation initiale et continue des enseignants, visant à 
renforcer les éléments de l'enseignement. 
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Introdução 

 

O que é a aprendizagem? Como ela se processa e é construída pelo homem? 

Porque alguns métodos de ensino são eficazes e outros não? Essas perguntas nos 

transportam para a essência da Pedagogia, articulada desde o século XVI por João 

Amós Comenius, Este já assinalava a necessidade de cuidados especiais com os 

estudantes, no intuito de alcançar uma aprendizagem mais produtiva e significativa. Em 

sua Didática Magna(2002) propõe uma doutrina filosófica com ênfase no sistema 

educativo e abrangente que vai da infância aos estudos pós-universitários. Portanto, é 

clara sua preocupação com a importância não só com a didática, enquanto metodologia 

propulsora de aprendizagens, como, também, com a própria capacidade técnica de quem 

articularia o processo. Por isso, as inovações introduzidas por Comenius nos métodos de 

ensino influenciaram em grande medida as reformas educativas e as teorias de 

eminentes pedagogos de séculos posteriores. 

De acordo escritos de Cambi (1999), com o passar dos anos, a Pedagogia foi 

fortalecida com os conhecimentos de áreas como os da filosofia e psicologia, 

instaurando-se, assim, como campo de conhecimentos que abriga o que chamamos de 

"saberes da área da educação" – compostos da filosofia da educação, história, didática, 

educação e os mais diferentes fundamentos que subsidiam o conhecimento do ser 

humano e sua aprendizagem. 

Dessa forma, a formação profissional do professor perpassa pelos conhecimentos 

dessas áreas da educação. Complementando essa idéia, podemos citar o autor José 

Carlos Libâneo (1994, p. 27) que compreende a formação profissional como um 

processo pedagógico intencional, organizado de preparação teórico-científica e técnica 

para dirigir competentemente o processo de ensino. Portanto, essas duas dimensões 

fazem parte da formação, sendo que a primeira, perpassa por um conjunto de disciplinas 

coordenadas e articuladas entre si, e a segunda (formação técnico-prática), visa à 

preparação específica para a docência, incluindo a didática e as metodologias 

específicas das matérias. 
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Entretanto, em todas as tendências pedagógicas, esses conhecimentos são 

construídos por meio de várias estratégias, dentre elas o uso de aulas que açambarcam 

os elementos básicos da didática como: objetivos, conteúdos, metodologias, relação 

professor-aluno, avaliação e planejamento. Estes se fizeram misteres no processo 

educativo, seja para o planejamento mais restrito de uma aula, quanto para o mais amplo 

como o Educacional. 

Nessa discussão é pertinente incluir a perspectiva dos elementos básicos da 

didática e das tendências pedagógicas com uma contribuição valiosa de Pereira (2001), 

quando enfatiza a importância da didática e sua representação nos diferentes contextos 

sócio históricos, sobretudo, numa sociedade que busca, a cada dia, reafirmar sua 

construção democrática e cidadã. Esse enfoque faz emergir a necessidade de políticas de 

formação inicial e continuada de professores, voltadas para o fortalecimento desses 

elementos da didática, como pressupostos de sustentação de uma prática pedagógica 

mais consistente e intencional. 

Os programas de formação precisam, portanto, trabalhar concepções, propostas e 

experiências novas numa dinâmica de ação e reflexão consciente por parte tanto dos 

professores formadores, quanto dos acadêmicos em formação; uma tarefa conjunta de 

construção de saberes dentro das áreas teórico-científica, técnico-prática e política, para 

que ocorra de fato o fortalecimento das ações e do fazer pedagógico dentro do processo 

educativo de cada escola. Por essa razão, as tendências e os elementos pedagógicos são 

fundamentos importantes nessa construção dos saberes e formação profissional. 

 

Os elementos didáticos dentro das tendências pedagógicas 

 

Antes de adentrarmos na leitura e análise dos dados de nossa pesquisa, 

necessário se faz conhecer um pouco dos caminhos percorridos pela Pedagogia e pela 

Didática com seus elementos básicos, fazendo-se um apanhado desde o modelo 

tradicional até os paradigmas emergentes. É preciso considerar os períodos vividos, 

cada um com suas características ou peculiaridades, influências pedagógicas, políticas 

etc. Conforme analisa Veiga (2006, p. 23), “[...] as formas de ensinar utilizadas 

historicamente pela escola expressam, também, finalidades relacionadas e ligadas aos 

diferentes momentos de desenvolvimento do processo histórico de produção da 

sociedade humana”. 
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Podemos dizer que a educação sempre acompanhou o processo de evolução da 

sociedade, apesar de ainda vermos hoje algumas características de uma Pedagogia 

tradicional a interferirem e muito no processo educacional da atualidade. Não que esta 

tendência seja negativa ou tenha que ser abolida, mas que seja vista como tendência que 

teve seu tempo, com características próprias daquele tipo de sociedade.  

Esse movimento das tendências vem fortalecido com ideias afirmadas por 

Gadotti (2005, p.17), quando diz que “[...] O movimento do pensamento pedagógico 

não é linear, nem circular ou pendular. Ele se processa, com ideias e os fenômenos, de 

forma dialética, com crises, contradições e fases que não se anulam, nem se repetem”. 

Para trazer essas ideias, foi considerada a divisão realizada por autores de grande 

relevância como Libâneo (2005) que divide as tendências pedagógicas em dois grandes 

grupos: Liberais e Progressistas. Dentro do grupo das tendências liberais encontram-se 

vertentes como as tendências tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e 

tecnicista. Já no grupo das ideias progressistas encontram-se as vertentes libertadora, 

libertária e a crítico-social. Vale ressaltar que em cada vertente os elementos didáticos 

são delineados de acordo com os interesses políticos, econômicos e sociais de cada 

sociedade de cada época. 

 

Tendências Liberais  

 

Apesar do nome “liberal”, isso não representa que seja uma tendência livre e 

democrática, mas sim que possui suas bases na doutrina do liberalismo, que conforme 

Ferreira (2000) se resume na atitude dos que defendem a propriedade privada, as 

reformas sociais graduais, as liberdades civis e a liberdade de mercado. 

Nesse sentido Gadotti (2005, p. 237), afirma que “os educadores e teóricos da 

educação liberal defendem a liberdade de ensino, de pensamento e de pesquisa, os 

métodos novos baseados na natureza da criança [...]” e para ele, o Estado deveria 

interferir o mínimo possível na vida do cidadão. Segundo Libâneo (1990), a pedagogia 

liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função e objetivo preparar os indivíduos 

para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Isso 

pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na 

sociedade de classe, através do desenvolvimento da cultura individual.  

Na Pedagogia Liberal Tradicional não se considera as diferenças existentes entre 

os alunos, como se o processo econômico e social, carregado de desigualdades, não 
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interferisse diretamente na vida dos indivíduos dessa mesma sociedade. O ensino 

centraliza-se na figura do professor, que transmite os conhecimentos aos alunos e os têm 

apenas como meros receptores. A relação professor-aluno é vertical. Os conteúdos são 

passados de forma expositiva e fixados por meio da realização de exercícios repetitivos 

e após isso, são realizadas avaliações com provas e outros instrumentos classificatórios.  

Ainda dentro das tendências liberais, existe a vertente liberal renovada que dá 

ênfase ao desenvolvimento das aptidões individuais dos alunos. Esta tendência se 

subdivide em duas versões distintas: renovada progressivista, onde o mais importante é 

o processo de aquisição do saber em relação ao saber propriamente dito, ou seja, trata-se 

de saber buscar o saber; e, a renovada não-diretiva, que é orientada para os objetivos de 

desenvolvimento pessoal e para as relações interpessoais.  

Dessa forma, os processos de ensino visam a facilitar aos estudantes os meios 

para buscarem por si mesmos os conhecimentos. Na relação pedagógica deve haver uma 

boa relação professor-aluno e o esforço do professor é praticamente dobrado para a boa 

aprendizagem do discente.  

Houve no Brasil um período, entre 1969 e 1980, em que o principal interesse do 

governo era a formação de mão-de-obra para o trabalho. Nasce ai a tendência tecnicista, 

com objetivo de atender as orientações e projetos governamentais. Seu enfoque é dado 

de maneira sistêmica e instrucional, onde o trabalhador deve adaptar-se ao processo de 

trabalho. Há uma padronização do ensino, que por vezes é repassado através de 

manuais. Portanto, o enfoque é a criação de recursos humanos para o mercado de 

trabalho, devido principalmente a um aumento no número de indústrias, e não a 

formação de seres críticos e pensantes, razão do surgimento das muitas escolas técnicas 

no Brasil. Segundo Saviani, 

se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, ao mesmo 
tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; e se na 
pedagogia nova a iniciativa se desloca para o aluno, situando-se o nervo da 
ação educativa na relação professor-aluno, portanto relação intersubjetiva; na 
pedagogia tecnicista o elemento principal passa a ser a organização racional 
dos meios, ocupando aluno e professor posição secundária, relegados que são 
à condição de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e 
controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, 
objetivos, imparciais. [...]. (SAVIANNI, 2010, p. 382) 
 

Savianni ressalta essa ligação com as tendências anteriores, para que seja 

possível verificar as possíveis mudanças existentes na organização pedagógica e formas 

didáticas de ensinar que implicam na inserção de metodologias alternativas, novas 
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relações entre professor e aluno, diferentes enfoque nos conteúdos e planejamentos para 

atender as demandas e interesses das políticas governamentais. 

 

 

 

 

Tendências Progressistas 

 

Segundo Libâneo (2005), a pedagogia progressista designa as tendências que, 

partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as 

finalidades sociopolíticas da educação. Elas dividem-se em libertadora e libertária, 

ambas, valorizam a experiência vivida pelo sujeito e têm como característica o anti-

autoritarismo.  

A tendência libertadora traz inserido o pensamento de Paulo Freire, que no 

contexto da luta de classes, o saber mais importante para o oprimido é a descoberta da 

sua situação de oprimido, a condição para se libertar da exploração política e 

econômica, através da elaboração da consciência crítica passo a passo com sua 

organização de classe. Vale ressaltar que enquanto a forma de ensinar não for mudada, 

ainda teremos a presença de elites dominadoras a imporem sua forma de pensar.  

Enquanto na tendência progressista libertadora predomina-se o diálogo entre 

professor e aluno, a tendência libertária traz que é na vivência grupal, na forma de auto-

gestão que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de aprendizado. Ela 

parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado 

em situações novas, por isso o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu 

uso prático. E, por fim, a tendência crítico-social em que a atuação da escola consiste na 

preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Em relação aos 

conteúdos, não basta que eles sejam ensinados, os mesmos precisam estarem 

interconectados e a aprendizagem se processa aproveitando-se o que o aluno traz de 

conhecimento. 

 

Paradigma Emergente 

 

Analisando de forma geral as tendências pedagógicas, não há como dissociá-las, 

por completo, pois uma acaba interferindo na outra. O importante é que o professor 
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saiba tirar o que há de bom em cada uma delas, construindo e reconstruindo uma nova 

forma de ensinar. O paradigma emergente evidencia um novo modelo de educação, 

onde o conhecimento é um constante processo de construção. O papel do professor é o 

do mediador que ouve, problematiza e prepara o aluno para ser investigativo. Esse é um 

modelo de ensino que pressupõe continuidade, busca pelo conhecimento e também o 

abandono da escola burocrática e rígida em favor de uma que seja aberta e participativa. 

O que queremos com isso? Uma educação melhor, centrada no indivíduo, que considere 

sua realidade e coloque-o como centro de toda ação educacional. 

Inquietações que buscam alternativas 

 

Diante desses pressupostos, e no trabalho com a disciplina de Didática no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins, campus de Arraias, pode-se refletir 

sobre essa multidimensionalidade da ação pedagógica no processo de formação dos 

profissionais. Para tanto, foram direcionadas observações e estratégias mais precisas no 

sentido de evidenciar as articulações dos elementos didáticos no processo educativo nos 

dias atuais, onde as tendências emergentes discutem, orientam e acionam posturas mais 

técnicas e democráticas junto aos acadêmicos desse curso. Daí a decisão de investigar 

como os alunos do curso de Pedagogia estão assimilando sua formação acadêmica. 

De acordo com o PPC (2007) desse curso, cada disciplina é constituída por uma 

carga horária teórica e outra prática. Nesta última, normalmente os acadêmicos são 

encaminhados às escolas públicas para observarem a articulação entre os conteúdos 

teóricos discutidos em sala de aula com a prática ministrada pelos professores na rede 

pública. Contudo, ressalta-se que a carga horária prática na maioria das disciplinas é de 

apenas quinze horas, um tempo curto para leituras aprofundadas, e bem diferente do 

tempo destinado para o estágio supervisionado.  

Discutir sobre o planejamento é sempre uma tarefa complexa, diante das relações 

intrínsecas que mantém com os outros elementos. No entanto, necessária de ser 

compreendida pelo teor de suas especificidades. Isso, porque normalmente esses 

elementos aparecem diluídos na prática da aula, em virtude, sobretudo, da maior 

autonomia dos professores que já têm muitos anos na estrada do magistério. Para muitos 

o planejamento “é tão familiar que já não é mais necessário especificar esses elementos. 

É um‘todo’ que executam todos os dias que o fazem quase automaticamente” assim 

dizem os professores. E nesse ínterim é que ocorrem muitas fragmentações e dicotomias 

no processo de aprendizagem. No ensino universitário, esses elementos aparecem 
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visíveis nos planos de ensino por que precisam ser apresentados às coordenações dos 

cursos. Contudo, os acadêmicos pouco sabem sobre os mesmos, pois não há um 

destaque para as especificidades destes. 

Refletindo sobre estes descompassos, a disciplina de didática teve o enfoque do 

trabalho docente com o tema Planejamento, fazendo transparecer todos os elementos e a 

perspectiva dos mesmos nos aspectos da dimensão técnica e política. Foi perceptível nas 

atividades práticas por meio das observações de campo junto às escolas públicas, que os 

elementos didáticos chegam para as discussões de forma muito superficiais, às vezes um 

tanto equivocadas ou mesmo “automatizadas”, e por isso  eles não são estudados como 

deveriam. 

Mesmo no estágio supervisionado, esses elementos didáticos aparecem quase 

sempre impregnados de simulações, atitudes teatrais de alguns professores e, sobretudo, 

contaminados de comentários e descrenças daqueles professores titulares, que, muitas 

vezes, insinuam para os acadêmicos que o arcabouço teórico é dicotômico com o que se 

vive na sala de aula. Nele, as tendências emergentes parecem conflitar com as práticas 

cotidianas, e acabam sempre, prevalecendo às diretrizes e filosofia da tendência 

tradicional. 

As indagações são muitas. Por que alguns professores titulares insistem em dizer 

aos acadêmicos que a teoria é diferente da prática, quando os mesmos vão buscar 

conhecimentos, experiências e confirmações de suas leituras teóricas? Por que 

determinados professores que conhecem as tendências pedagógicas mais atuais, 

persistem nas posições mais radicais da tendência tradicional? Por que não conseguem 

perceber que a primeira só será distante da segunda se não houver amadurecimento por 

parte dos docentes, em adaptar as realidades e ou tentar superar os contextos autoritários 

e conservadores? 

Para desmistificar os discursos acima, uma experiência investigativa foi pensada 

para mostrar aos acadêmicos o quanto os elementos didáticos são importantes, isso se 

forem administrados com consciência e compromisso dentro das novas orientações 

pedagógicas. As tendências pedagógicas vêm mostrando as diferentes mudanças na 

utilização desses elementos, isto conforme os objetivos e o tempo histórico, pois eles 

não mudaram em sua essência, pelo contrário, vieram se aperfeiçoando e permitindo 

mostrar que teoria e prática podem se articular e se sustentar no processo ensino 

aprendizagem de forma a permitir mais participação, compromisso e qualidade no 

processo educativo.  
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É necessário, pois, uma formação política consistente para os professores das 

escolas públicas dos nossos dias, caso contrário permaneceremos a reforçar o sistema 

educacional cada vez mais excludente. Como a educação é uma das áreas politicamente 

menos valorizada, o cotidiano escolar acaba sem grandes mudanças, reforçando assim 

os velhos comentários citados pelos professores descrentes. 

 

 

 

Da inquietação a Investigação 

 

Um “estudo de caso” foi escolhido como metodologia para estudar as posturas e 

comportamentos da turma do 4° período de Pedagogia, durante as atividades da 

disciplina de Didática que possui uma ementa que prevê “proporcionar uma melhor 

percepção aos acadêmicos sobre a dinâmica da sala de aula e seu processo de ensino 

aprendizagem”. (ibidem, PPC, 2007) 

Como o Planejamento foi a categoria chave dentro dos elementos da didática para 

ser investigado, a estratégia da professora pesquisadora foi a seguinte: leu um 

planejamento de ensino no início do semestre, mas conduziu as aulas de forma 

diferenciada do que estava planejado. Discutiu sobre os conteúdos (avaliação, 

metodologia, relação professor-aluno, conteúdos, recursos materiais) da didática, na 

forma ideal de serem trabalhados. Mas na prática cotidiana não realizou nada conforme 

previa e discutia a teoria.  

Durante o semestre, tentou desestabilizar a turma para que os acadêmicos 

percebessem em sua própria formação as implicações de uma falta de articulação entre 

os elementos constitutivos da ação didática. Como se sentiram diante de processo 

didático inseguro e sem inovações?  Então, as indagações aqui direcionam no sentido de 

saber, como articulam teoria e prática dentro das concepções formativas, fazendo os 

acadêmicos sentirem “na pele” essas contradições (que foram planejadas, embora eles 

não soubessem da estratégia de pesquisa). Como é sentir esse descompasso observado 

muitas vezes em sala de aula e confirmado pelos discursos dos professores titulares? 

 

Um olhar sobre as categorias na prática: a metodologia da pesquisa 
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É importante mencionar que esta pesquisa foi realizada na disciplina de Didática 

em virtude de que, no semestre seguinte a professora pesquisadora terá oportunidade de 

discutir e dialogar os dados da investigação na disciplina de Planejamento e Gestão 

Escolar que contempla todos os elementos didáticos pesquisados. E três pontos foram 

objetos de observação para a pesquisa: as aulas teóricas, os seminários e a observação 

em campo. 

 Sem informar a turma selecionada para “estudo de caso” de que estariam sendo 

pesquisados foi repassado aos acadêmicos um Planejamento inicial, mostrando todas as 

atividades e conteúdos que seriam desenvolvidas no semestre. Foram trabalhados os 

elementos didáticos em aulas expositivas na perspectiva das autoras Pereira (2001) e 

Martins (1989), mostrando a relação intrínseca entre os elementos e sua 

multidimensionalidade. Nessas discussões das aulas teóricas a professora pesquisadora 

trabalhou vários procedimentos da perspectiva tradicional, ou seja, não discutiu a forma 

de avaliação, os alunos ouviram a aula expositiva, que na sua maioria foram ministradas 

com quase nenhuma metodologia e usando apenas o giz e o quadro branco como 

recurso material e os textos básicos como conteúdo para as discussões. 

Dando seqüência a pesquisa, foram distribuídos aos acadêmicos alguns textos de 

conhecimentos de formação teórica metodológica, de acordo os conteúdos da ementa, 

para serem apresentados em forma de seminários. Propositalmente, alguns grupos não 

receberam os textos para serem trabalhados. A cada aula, a professora mudava a sua 

conduta não seguindo seus padrões de organização, e tentava desestabilizar a turma 

dizendo que havia marcado outra tarefa, outro texto ou outro grupo que apresentaria o 

seminário. Ainda, a professora mudava constantemente os critérios de avaliação e os 

alunos somente reagiam dizendo que não era aquilo que havia sido marcado.  

As observações nas escolas-campo representaram o terceiro momento de 

observação da pesquisa. Após a discussão nas aulas teóricas e apresentação dos 

primeiros seminários, os acadêmicos foram convidados para irem a três as escolas 

públicas da cidade, com o objetivo de assistirem aulas nos anos iniciais do ensino 

fundamental e verificarem as vinculações ou não, entre o discurso teórico e a prática 

cotidiana dos professores no tocante a utilização dos elementos didáticos e às posturas 

em relação às tendências pedagógicas. 

 

Leitura e análise  parcial dos dados coletados 
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De acordo com os dados coletados, podemos descrever as observações das três 

situações pesquisadas: 

 
Das aulas teóricas: a) em uma das primeiras aulas teóricas houve uma metodologia da 

“Memória do Professor” com objetivo de fazê-los relembrar dos professores que 

marcaram suas vidas e compreender como a didática com seus elementos são básicos 

nessa lembrança; a turma gostou da experiência e relatou como lembranças agradáveis e 

produtivas as metodologias, conteúdos e os recursos materiais usados por eles; e apenas 

uma aluna relatou que não tem memória de nenhum professor; b) quando o 

planejamento foi apresentado inicialmente para a turma, esta não questionou e nem 

solicitou uma versão para si. Não solicitaram cópia demonstrando a falta do hábito de 

possuírem os planos de seus professores para acompanharem o desenvolvimento da 

disciplina; c) os alunos não questionaram sobre as inovações e provocações trazidas 

pelos textos utilizados e discutidos nas aulas da professora. Sentiam incomodados com a 

desarticulação entre os textos  e a prática oferecida pela professora da disciplina. 

 
Dos Seminários: a) nos seminários a maioria dos acadêmicos apenas reproduziu as 

idéias sem conseguir desvencilhar do texto base, não conseguiu fazer pontes entre a 

discussão teórica com a inserção de uma nova prática; b) as limitações de leitura e 

compreensão dos conteúdos/temas dos seminários demonstraram uma frágil bagagem 

intelectual e uma pouca melhora após os estudos; c) os seminários apresentados pelos 

alunos de uma forma geral, não foram criativos e nem inovadores, pois não 

conseguiram inserir elementos novos, além dos sugeridos pelos textos discutidos; 

repetiram a mesma monotonia apresentada pela professora pesquisadora, que se 

posicionava para observar as reações dos alunos; d) os acadêmicos que apresentaram os 

seminários não entraram em contato com a professora nos horários acadêmicos em 

busca de esclarecimento das dúvidas dos textos teóricos e nem de alternativas 

metodológicas diferenciadas para apresentar em seus seminários. 

 

Da Observação de Campo: a) os acadêmicos conseguiram identificar os elementos 

didáticos e condutas das tendências pedagógicas nas aulas dos professores das escolas 

púbicas; disseram que não foi possível avaliar se os objetivos de um planejamento estão 

sendo atingidos, porque o tempo foi muito curto para esta tarefa; b) alguns alunos 

apontaram condutas bem tradicionais de alguns professores como a organização da sala, 
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o uso contínuo somente do giz e do quadro negro nas aulas e que a maioria dos 

professores segue a orientação do planejamento orientado pelo estado; c) cerca de 80% 

dos alunos foi à escola para analisar um dos elementos, porém os alunos acabaram por 

observar os demais, demonstrando a indissociabilidade desses elementos; a maioria dos 

professores repetiu para eles não estranharem a dinâmica da sala de aula, pois a teoria é 

diferente da prática, por isso conduzem suas aulas com mais rigidez. 

 
Um olhar sobre os dados mostra que os elementos didáticos apontados como 

lembranças agradáveis pelos acadêmicos foram as metodologias, os conteúdos e os 

recursos utilizados por seus professores, reforçando assim a importância desses 

elementos e das posturas do professor na condução de suas aulas mediante o planejado. 

O fato da aluna não se lembrar e dizer que se sentiu frustrada por não ter o que relatar a 

fez analisar durante toda a disciplina o porquê da sua não memória. Segundo ela, isso 

aconteceu devido à forma deles ensinarem, pois não havia uma boa didática, criativa e 

ousada, ficando apenas imagens duras do ensino tradicional.  

A maioria da turma não ter questionado sobre a existência do planejamento, a 

primeira vista demonstra a não ênfase desse instrumento didático na formação. As 

inovações e provocações trazidas pelos textos utilizados e discutidos nas aulas da 

professora não representaram incentivo para que os alunos mudassem de metodologia 

ao apresentarem seus seminários. Esses acadêmicos repetiram os mesmos 

encaminhamentos dados pela professora pesquisadora, embora os mesmos tenham 

abraçado nas discussões os fundamentos das tendências mais críticas e emergentes, e 

nas aulas digam que devam ser críticos, criativos e transformadores de suas realidades.  

Persiste ainda nessa postura a dicotomia entre a teoria e a prática.   

Os acadêmicos apesar de terem ficado desestabilizados quanto às atividades do 

planejamento durante a disciplina, não tomaram uma posição de indagação do porque 

aquilo estava acontecendo. Onde ficou o entendimento sobre a indagação, reflexividade 

e criticidade? Nas dificuldades de leituras dos textos teóricos não pesquisaram outros 

textos que facilitassem a compreensão e muito menos buscaram o esclarecimento de 

dúvidas com a professora da disciplina. Se gostaram da tendência progressista 

libertadora onde predominou o diálogo entre professor e aluno, a vivência grupal para 

encontrar as bases mais satisfatórias de aprendizado, por que não a buscaram? 

 

Considerações Finais 
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A relevância social da escola é afirmada pelo seu compromisso com a qualidade 

dos serviços que presta, e essa qualidade está fundada no processo de formação dos seus 

professores. Entretanto nesse processo de formação ficou claro que há uma falta de 

percepção do acadêmico sobre a importância do melhor preparo do saber técnico e 

político para irem ao campo de trabalho. Limitam-se a considerar o preparo político 

apenas com jargões da metodologia (de serem sujeitos críticos e pensantes). Aproveitam 

concepções da teoria anti-autoritária para não serem cobrados nos trabalhos, leituras e 

na responsabilidade de serem autônomos e competentes no processo de sua formação. A 

expectativa dos alunos em formação era a de exercitar a parte prática de uma aula 

(aprender a dar uma aula) sem perceber que na Universidade a função maior das aulas 

de Didática é ensinar a pensar no porquê, no como, e para quê ela é constitutiva de sua 

formação. 

Outra constatação é a de que, o aluno da graduação ainda não tem, no grau 

esperado para o meio acadêmico, uma consciência política do que precisa aprender para 

ser um bom profissional; fica focado na avaliação quantitativa das notas, sem 

demonstrar uma preocupação com a articulação entre a teoria e a prática que darão a 

sustentação para a formação pedagógica.  

A professora pesquisadora sempre é abordada em sala de aula, não pelos 

conteúdos e discussões teóricas formativas, mas pelo valor quantitativo das notas 

avaliativas. Inclusive na auto-avaliação, realizada na disciplina, os acadêmicos para 

melhorarem as suas notas, não se intimidaram em dizer que, através das explicações das 

aulas realizadas em sala, foi possível a ampliação de conhecimentos, e alcance de seus 

objetivos. Fizeram uma articulação entre a teoria e prática e que a disciplina apresentou 

conteúdos significativos para a sua aprendizagem, embora os dados revelem 

incoerências. 

Essa contradição entre a auto-avaliação e o desempenho real na disciplina, 

demonstrou que o aluno possui um discurso do “ser crítico e pensante”, e na prática 

apresentou dependência do professor, falta de autonomia para direcionar sua 

aprendizagem, assimilação e vivência de uma real conscientização política, técnica e 

ética de sua formação.  Essas constatações nos fazem refletir e sugerir que a disciplina 

de Didática nos cursos de formação tenha desdobramentos, com cargas horárias 

maiores, como por exemplo: em atividades integrantes e grupos de estudos, bem como, 
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sua ementa, conteúdos e objetivos sejam repensando a partir dos dados aqui 

apresentados. 
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