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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo compreender como os saberes pedagógicos
abordados nos planos de curso no componente Didática/UFPB/Campus I, podem contribuir para a
formação inicial dos licenciados. Como metodologia de pesquisa, foi priorizada a abordagem
qualitativa, por meio de um estudo de caso de cunho exploratório, fazendo uso dos
procedimentos/instrumento de análise documental. A pesquisa realizou-se mediante a análise dos
planos de curso da disciplina Didática durante o período acadêmico 2018.2 da UFPB. Os nossos
aportes teóricos constituiu-se de autores como Libâneo (1994; 2005), André e Oliveira (1997), Veiga
(1998; 2011), Candau (2012), Azzi e Caldeira (1997), Mizukami (1996) e outros. Os resultados dessa
pesquisa apontam que de acordo com as evidências dos dados coletados através dos Planos de Curso
– PC, a disciplina Didática trouxe para ser trabalhado nesse semestre um conjunto de conteúdos
relacionados à ementa do componente. Contudo, identificamos pela explanação dos temas expostos
nos planos que o conteúdo que mais apareceu e com uma vasta disponibilidade de trabalho com os
estudantes remete ao Planejamento. Em todos os planos averiguados, o tema planejamento aparece
como conteúdo principal enquanto a sua quantidade de assuntos disponibilizados pelos professores.

Palavras-chave: Organização do Trabalho pedagógico. Didática. Formação inicial.

Abstract: The present work had as objective to understand how the pedagogical knowledge
approached in the course plans in the didactic component / UFPB / Campus I, can contribute to the
initial formation of the graduates. As a research methodology, the qualitative approach was
prioritized, through a case study of an exploratory nature, making use of documental analysis
procedures / instruments. The research was carried out by analyzing the course plans of the Didactics
course during the academic period 2018.2 of the UFPB. Our theoretical contributions were
constituted by authors such as Libâneo (1994, 2005), André e Oliveira (1997), Veiga (1998, 2011),
Candau (2012), Azzi and Caldeira (1997), Mizukami (1996) and others. The results of this research
point out that according to the data collected through the Course Plans - PC, the Didactic discipline
brought to work in this semester a set of contents related to the component&39;s menu. However, we
identified by the explanation of the themes set out in the plans that the content that appeared the most
and with a wide availability of work with students refers to Planning. In all of the plans examined,
the planning theme appears as the main content while its number of subjects made available by the
teachers.

Keywords: Organization of pedagogical work. Didactics. Initial formation.

Resumen: El presente trabajo tuvo como objetivo comprender cómo los saberes pedagógicos
abordados en los planes de curso en el componente Didáctica / UFPB / Campus I, pueden contribuir
a la formación inicial de los licenciados. Como metodología de investigación, fue priorizado el
abordaje cualitativo, por medio de un estudio de caso de cuño exploratorio, haciendo uso de los
procedimientos / instrumento de análisis documental. La investigación se realizó mediante el análisis
de los planes de curso de la disciplina Didáctica durante el período académico 2018.2 de la UFPB.
Nuestros aportes teóricos se constituyeron de autores como Libâneo (1994; 2005), André y Oliveira
(1997), Veiga (1998; 2011), Candau (2012), Azzi y Caldeira (1997), Mizukami (1996) y otros. Los
resultados de esta investigación apuntan que de acuerdo con las evidencias de los datos recolectados
a través de los Planes de Curso - PC, la disciplina Didáctica trajo para ser trabajado en ese semestre
un conjunto de contenidos relacionados al menú del componente. Sin embargo, identificamos por la
explicación de los temas expuestos en los planes que el contenido que más apareció y con una amplia
disponibilidad de trabajo con los estudiantes remite a la Planificación. En todos los planes
averiguados, el tema planificación aparece como contenido principal mientras que su cantidad de
asuntos puestos a disposición por los profesores.

Palabras clave: Organización del Trabajo pedagógico. Didáctica. Formación inicial.
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Introdução

O exercício da docência é uma função profissional que tem como objetivo, por meio da educação,
formar os novos cidadãos de acordo com as necessidades e exigências vigentes da sociedade e isso
envolve a transmissão de conteúdo acumulados historicamente pelo homem, ou seja, o professor é
responsável pela ação de ensinar. Se a função docente é um ofício, com características de um
trabalho, isso implica, necessariamente, que para exercer a profissão o professor precisa de uma
formação de qualificação de seus conhecimentos, habilidades, competências e atitudes que o
certifique para atuar em sala de aula.

Um dia de trabalho de um professor resulta em lidar com um conjunto de fatores relacionados com o
ato de ensinar. Isso quer dizer que o professor antes, durante e após ministrar uma aula necessita ter
compreensão de planejamento, avaliação e currículo, dominar o conteúdo, conhecer a legislação que
rege o Sistema de Ensino a qual pertence; envolve a relação com o alunado, relacionar-se com a
comunidade escolar, com os pais, dentre outros elementos pertinentes e inerentes à função docente.

Diante de variados afazeres que o professor precisa desempenhar, a formação desse profissional é
fundamental para desenvolver o necessário para o que ele utilizará em sala de aula, tanto a formação
inicial quanto a formação continuada. Esses processos são importantes para a qualificação do
professor ter acesso a conteúdos específicos da profissão e permitirá a segurança necessária para
lidar com as implicações do ato de ensinar.

Diante do que foi apresentado, reafirmamos que o objetivo de nossa pesquisa foi compreender como
os saberes pedagógicos abordado no componente Didática/UFPB/Campus I, podem contribuir para a
formação inicial dos licenciados. Como metodologia de pesquisa, foi priorizada a abordagem
qualitativa, por meio de um estudo de caso de cunho exploratório, fazendo uso dos
procedimentos/instrumento de análise documental. A pesquisa realizou-se mediante a análise dos
planos de curso da disciplina Didática durante o período acadêmico 2018.2 da UFPB.

Assim, de início o presente artigo aborda algumas reflexões acerca da organização do trabalho
pedagógico e da Didática como componente curricular na formação inicial de professores; em
seguida trazemos para o nosso debate os dados gerados por meio da análise dos planos de curso-PC
da disciplina Didática; e por fim as considerações finais.

A organização do trabalho pedagógico e o papel da didática na formação inicial de professores

Por formação inicial, compreende-se que está relacionada à ação do indivíduo em buscar adquirir por
meio de estudos de teorias e práticas o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para a atuação profissional visando o mercado de trabalho. A formação inicial, nesse
sentido, é como um ponto de partida para o estudante ter o ingresso no mercado de trabalho.
Habilitado para a atuação em determinada área do conhecimento, o indivíduo procura se formar
profissionalmente para adquirir o aprimoramento teórico e prático, assim como, ele se empenha pela
formação e o desenvolvimento do ser humano pelas suas dimensões social e cultural, ou seja, há uma
mudança quantitativa e qualificativa na vida desse indivíduo que busca os conhecimentos de uma
área especifica. Segundo Marques (1992) nos esclarece sobre a ruptura desse processo a seguir:

Como ressonância original de amplo contexto histórico, em que se processa o
mundo social da vida, formação significa ruptura com o imediato e natural,
suspensão das posturas e comportamentos de rotina, para o acesso à
generalidade determinante das particularidades em que transcorre o existir a
elas atento (MARQUES, 1992, p. 40).

Por esse ângulo sobre formação, no que se refere à formação inicial dos professores, será tratado
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aqui, ao que cabe aos cursos universitários de licenciatura, proporcionar os meios teóricos e práticos
necessários para que o estudante construa conhecimentos para a atuação da ação docente de acordo
com a área escolhida.

Se nos atentarmos para o aparato legal nacional vigente que se dedica para a Educação, encontramos
na Lei nº 9.494, de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –
LDBEN, no Artigo 62 que segundo essa lei:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
normal (BRASIL, 1996).

Ou seja, cabe à Universidade ofertar cursos de formação com titulação em licenciatura para o
exercício da docência em espaços escolares e não escolares. Para atender a essa necessidade
educacional, segundo a LDBEN 9.394/96, que a atuação do professor se faz em nível superior, ainda
há contextos escolares em que há profissionais sem essa formação, contando apenas com o
magistério. O papel das políticas públicas é importante para proporcionar o fomento de mecanismos
que promovam a formação inicial, segundo Oliveira (2012):

As políticas educacionais preocuparam-se com a formação do professor,
considerando ser este profissional um contribuinte essencial ao ajuste da
educação às exigências do capital. Criou-se um universo de princípios, ideias
e práticas, que materializam cursos para atender a demanda da titulação
superior. Na urgência e velocidade com que foram propostas mudanças no
mundo do trabalho, os professores deveriam efetivar o projeto de
escolarização das populações de modo a se adaptar às novas regras do
mercado (OLIVEIRA, 2012, p. 2).

Diante desse esclarecimento, busca-se, pelo menos, segundo a legislação nacional, aumentar o
efetivo de professores com formação superior, uma vez que pelo quadro efetivo de professores no
Brasil ainda se encontram profissionais com nível médio. Segundo a situação das metas dos Planos
Nacional da Educação – PNE, o indicador da promoção da docência com professores que possuem
formação superior compatível com a área de conhecimento em que leciona na Educação Básica é de
50,6%, conforme dados do Censo escolar da Educação Básica do ano de 2015, de acordo com o
Inep- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Para reverter o cenário formativo nacional, os cursos universitários de licenciatura possuem uma
meta no PNE, no qual visa garantir que 100% dos profissionais da Educação Básica estejam em
situação de habilitados institucionalmente a nível acadêmico para a ação docente. Segundo a meta 15
do PNE sobre os profissionais da educação:

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE,
política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de
1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 2014).

Observando o que se pretende alcançar segundo a meta 15 do Plano Nacional da Educação – PNE,
requer um esforço significativo dos Sistemas de Ensino nacional, assim como, do compromisso
profissional pela atuação docente dos professores que já atuam na docência. Esse processo formativo
deve proporcionar uma reflexão sobre a prática educativa, convergindo teoricamente com o contexto
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educacional e as condições de trabalho pela perspectiva da práxis docente.

Como ramo da Pedagogia, a Didática investiga as implicações e as conexões entre o ato de “ensinar”
e o de “aprender” contextualizados com a realidade concreta que a educação se encontra vigente,
para propor crítico-reflexivamente métodos, princípios, materiais, formas e diretrizes na relação
professor-aluno-conteúdo. Esses elementos se integram na ação de ensinar de acordo com um
referencial teórico fundamentando a prática educativa. Segundo Azzy e Caldeira (1997):

Preocupadas com a formação do professor, da qual a Didática é parte
integrante, só poderemos avançar teórica e praticamente se tivermos presente
o significado social político dessa formação. E, no interior dessa discussão,
torna-se importante dar significado a esse trabalho, que deve ser analisado em
sua relação com outros elementos: aluno e conhecimento. No processo
ensino-aprendizagem como prática social na qual o professor desempenha
papel de destaque, o trabalho docente constitui uma atividade historicamente
construída, que expressa a ação desenvolvida pelo professor (AZZY;
CALDEIRA, 1997, p. 107).

Nesse sentido, a trajetória histórica da Didática desde Comenius até a contemporaneidade, em um
determinado momento assumiu o caráter formativo por meio das Instituições de Educação Superior –
IES, desenvolvida dentro dos cursos de formação de professores que se exigiram distintos perfis de
professor e como ele deve atuar em sala de aula.

Ao nos atentarmos para o cenário de formação docente no Brasil, desde a promulgação nas
universidades no país a partir do Decreto Lei nº. 1.190, de 4 de abril de 1939, a disciplina Didática
pertence obrigatoriamente aos currículos dos cursos de formação de titulação em licenciatura. Para
determinados marcos históricos da nossa educação, exigiu-se um tipo de professor ideal para atender
as necessidades da sociedade, enquanto profissionais formadores dos novos cidadãos. Essa
diferenciação que remetia diretamente na formação inicial foi, e ainda são, reflexos das exigências da
sociedade, enquanto demanda para a manutenção da mesma.

Vale destacar, que não estamos inferindo que essas exigências formais dos Sistemas de Ensino
alcançava a totalidade dos professores, tanto em formação inicial, quanto na atuação em sala de aula.
Pelo contrário, estamos trazendo diante de uma perspectiva de tendências que predominou as
normatizações educacionais no país. Compreendemos também, que o professor, sendo a autoridade
em sala de aula, tem a autonomia de seguir suas concepções e ideologias do “como”, do “por que”,
para “que” e “quem” ensinar.

Diante do percurso histórico nacional houve implicações específicas e exigidas pela sociedade –
especialmente políticas e econômicas – que se buscou formar ora um sujeito para o desenvolvimento
humanístico dando ênfase para as capacidades psicológicas individuais do sujeito, ora para a
exacerbação do pragmatismo focando o desenvolvimento do mercado de trabalho, até o momento
atual no qual se encontra a educação brasileira, que busca desenvolver a partir da realidade concreta
a criticidade reflexiva do sujeito. O papel da Didática na formação inicial segundo Azzy e Caldeira
(1997):

O curso de Didática tem, portanto, como objetivo propiciar ao aluno, em sua
formação inicial, a oportunidade de compreender e explicar o processo de
ensino-aprendizagem. Para tal, apoia-se na reflexão coletiva e
interdisciplinar, em atividade pedagógicas como: vivências discentes e/ou
docentes, análise de propostas pedagógicas desenvolvidas ou em
desenvolvimento, entrevistas realizadas com docentes, observação em sala de
aula. Essa reflexão, coletiva e interdisciplinar, ao buscar na teoria elementos
que iluminem a prática, permite a elaboração de sínteses teórico-práticas que
servirão de subsídio à futura prática profissional do aluno, momento em que
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sua formação adquirirá formas mais concretas (AZZY; CALDEIRA, 1997, p
100).

De modo geral, o papel da disciplina Didática na formação inicial dos licenciandos possui relação
estrita com as premissas das tendências pedagógicas de ensino que influenciam nas concepções do
perfil do professor. Entendemos como importante resgatar essas concepções pedagógicas nos marcos
históricos da Educação do país, para compreendermos a dinamicidade desse processo formativo, sem
esquecermo-nos do papel da Didática na relação da formação inicial.

Durante o período do Brasil Colônia até o início do século XX, a Tendência Pedagógica que
predominava no país é proveniente do Plano e Organização e Estudos da Companhia de Jesus –
Ratio Studiorum. Esse plano com características regulamentadoras do ensino jesuítico. “Os jesuítas
foram os principais educadores de quase todo o período colonial, atuando aqui no Brasil, de 1549 a
1759” (VEIGA, 1998, p. 40). Com a proposta inicial de disseminar a palavra de “Deus” aos povos
nativos em situação de aldeado, assim como, para alguns filhos de colonos. A mesma autora salienta
que mesmo após a expulsão dos jesuítas do país em 1759 não houve mudanças significativas nas
perspectivas pedagógicas até o período da República (VEIGA, 1998).

Os pressupostos didáticos do Ratio Studiorum propunham a formação do homem em universal,
humanista e prescindivelmente cristão. Focavam-se nos instrumentos e pelas regras metodológicas, e
o estudo partia da compreensão privada e individual. A ênfase era na exposição verbal dos conteúdos
respeitando a hierarquização entre professor e alunos.

Por essa perspectiva a proposta metodológica do Ratio Studiorum, segundo Veiga (1998), utilizava
os processos didáticos de transmissão dos conteúdos, além de compreender para o processo de
aprendizagem a metodologia dos estímulos compensatórios. Esses estímulos muitas vezes se
constituíam em castigos físicos como forma de repreensão ao erro ou à indisciplina. Assim como,
dava-se ênfase às competições para premiações àqueles que alcançavam satisfatoriamente a
aprendizagem. Para esses pressupostos segundo a autora a formação do professor pela perspectiva da
Didática no Ratio Studiorum, colocava o professor como centro do processo de ensino. Desse modo,
dava-se atenção para a prática docente que exigia uma formação moral, intelectual, literária,
filosófica, teleológica e pedagógica. Os jesuítas não denominavam o termo “didática”, em relação ao
processo de observar o ensino e a prática educativa, utilizavam-se do termo “métodos de ensino”,
que se caracterizavam por um conjunto de regras normativas com caráter de prescrever a orientação
do ensino.

Da década de 1930 até a década de 1960 antes do Golpe Militar de 64, a perspectiva da educação
girava entorno das ideias Escolanovistas provenientes dos Estados Unidos da América e da Europa.
O tipo de educação que se pretendia aqui no país refletia diretamente no processo formativo dos
professores da época, pois o que se buscava para esse paradigma, era o de rever aos métodos de
Educação Tradicional que foram reflexos da educação jesuítica do período colonial, nesse sentido:

[...], a didática faz o discurso escolanovista. O problema está em superar a
escola tradicional, em reformar internamente a escola. Afirma-se a
necessidade de partir dos interesses espontâneos e naturais da criança; os
princípios de atividade, de individualização, de liberdade estão na base de
toda proposta didática; parte-se da importância da psicologia evolutiva e da
aprendizagem como fundamento da didática: trata-se de uma didática de base
psicológica; afirma-se a necessidade de “aprender fazendo” e de “aprender a
aprender”; enfatiza-se a atenção às diferenças individuais; estudam-se
métodos e técnicas como: “centros de interesse”, estudo dirigido, unidades
didáticas, método de projetos, a técnica de fichas didáticas, o contrato de
ensino etc.; promovem-se visitas às “escolas experimentais”, seja no âmbito
do ensino estatal ou privado (CANDAU, 2012, p. 17, grifos da autora).
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Conforme a autora, a formação Didática dos professores neste período possuía um grande desafio,
pois havia como resistência uma nação que foi instruída as rédeas das escolas ministradas pela Igreja
durante muitos séculos desde a chegada dos Portugueses. Formar professores pelas perspectivas da
Escola Nova, segundo Mizukami (1986), exigia um professor com perfil facilitador da aprendizagem
para os alunos. Um professor com características e habilidades psicológicas pela empatia e
compreensão das individualidades, características e sentimentos do aluno para a criação de um clima
favorável para a aprendizagem.

Contudo, esse perfil de profissional ao ser trazido para o nosso país, diante da situação econômica,
social e cultural da Educação, ficou restrita enquanto um ideal de criança/aluno que deveria ser
responsável por sua própria aprendizagem. Se pensarmos inicialmente que para o processo de
construção da aprendizagem nesta tendência, exige-se um alto custo de recursos estrutural, e material
didático que proporcione um ambiente e favorável para a criança poder pesquisar sobre o assunto que
lhe interessa.

Após o Golpe Militar de 1964, o Brasil passou por grandes mudanças estruturais de seus sistemas e a
Educação, como sendo um dos pilares da sociedade, teve forte interferência militar. Um dos
objetivos da Educação para essa época ficou voltado para a maximização da produtividade da mão de
obra. Se antes do Golpe, o que se privilegiava foi às questões psicológicas, nessa fase passou a dar
ênfase ao pragmatismo exacerbado pelo ensino tecnicista. Segundo Candau (2012) expõe:

A visão “industrial” penetra o campo educacional, e a didática é concebida
como estratégia para o alcance dos “produtos” previstos para o processo de
ensino-aprendizagem. Agora mais do que confrontar a didática tradicional e a
didática renovada, o centro nuclear do curso é o confronto entre o enfoque
sistemático e o não sistêmico da didática (CANDAU, 2012, p. 19, grifos da
autora).

Por essa visão a ação do docente seguindo a perspectiva tecnicista estava voltada para a aplicação
sistemática dos princípios científicos comportamentais, o papel do professor didaticamente se
restringia na administração e controle do comportamento dos alunos e a transmissão dos conteúdos
cabia ao aluno executar progressivamente o passo a passo das instruções para avançar na
aprendizagem. “Neste enfoque a acentuação da dimensão técnica do processo de
ensino-aprendizagem é ainda mais enfatizada do que na abordagem escolanovista.” (CANDAU,
2012, p. 20). O processo ensino-aprendizagem ocorre a partir do comportamento passível de
mensuração para o desenvolvimento dos estímulos necessários da aquisição do conteúdo.

A formação Didática por esta perspectiva transforma o professor em um técnico do ensino, sua
participação reflexiva aqui não havia espaço para articular os conteúdos e a realidade de forma
significativa, “Na perspectiva da tecnologia educacional a didática se centra na organização das
condições, no planejamento do ambiente, na elaboração dos materiais instrucionais. A objetividade e
racionalidade do processo são enfatizadas.” (CANDAU, 2012, p. 20). O professor apenas executa as
tarefas conforme o planejado, vale destacar que este planejamento o professor não participa do
processo, pois são os sistemas de ensino quem são os responsáveis por esta demanda, seguindo o
passo a passo das ações educativas fragmentando o ensino.

Após o Golpe Militar, com a retomada da democratização do sistema político e estrutural das
instituições, a formação docente no que diz respeito ao papel da Didática nesse processo está
vinculada a reflexão crítica pela perspectiva Crítico Social dos Conteúdos. A formação docente
procura desenvolver professores mediadores na relação com os alunos, o aluno por ser sujeito
concreto que pertencente a uma realidade, a um contexto, esses fatos não podem ser desvinculados
do processo ensino-aprendizagem. Parte do problema social as ações pedagógicas necessárias para
vincula-la com os conteúdos historicamente acumulados nas sociedades do passado até hoje. Por
haver esse papel social no viés educativo, a educação passou a assumir um caráter político.
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Nesse entendimento a formação Didática na perspectiva Crítico Social dos Conteúdos, buscava
desenvolver professores que interajam os conteúdos com a realidade concreta, visando a
transformação reflexiva da sociedade, valorização da instituição escolar como sendo a responsável
pela apropriação dos saberes universais, que desenvolve práticas emancipatórias nos indivíduos e
que busca uma relação interativa entre professor e aluno, pois ambos são sujeitos ativos da sociedade
e um aprende com o outro. Podemos compreender pela explicação a partir de Veiga (2011):

A Didática no bojo da pedagogia crítica auxilia no processo de politização do
futuro professor, de modo que ele possa perceber a ideologia que inspirou a
natureza do conhecimento usado e a prática desenvolvida na escola. Enfim, a
Didática deve contribuir para ampliar a visão do professor quanto às
perspectivas didáticos-pedagógicas mais coerentes com nossa realidade
educacional, ao analisar as contradições entre o que é, realmente, o cotidiano
da sala de aula e ideário pedagógico calcado nos princípios a teoria liberal,
arraigados na prática dos professores. O ensino é concebido como um
processo sistemático e intencional de difusão e elaboração de conteúdos
culturais e científicos (VEIGA, 2011, p. 69-70).

Assim, o perfil do professor segundo essa visão, tende a si posicionar horizontalmente em relação ao
aluno, a aprendizagem nesse processo de ensino ocorre simultaneamente entre professor e aluno.
Segundo Mizukami (1986), os sujeitos envolvidos no processo educativo são sujeitos ativos de sua
própria educação, questionando a realidade vigente para ressignificá-la e modificá-la, quando esta se
torna opressora dos oprimidos. Desse modo, pelo exposto aqui compreendemos que a Didática tem
papel fundamental para a formação inicial, desenvolvendo conhecimentos, habilidades, competências
e atitudes distintas conforme o perfil da abordagem que legitima e embasa a sua perspectiva de
atuação docente na sociedade.

O que nos dizem os Planos de curso da disciplina Didática quanto aos saberes pedagógico a
partir da ementa e os seus conteúdos

Tendo como base discursiva agora os Planos de curso – PC de Didática, buscamos elencar a partir
dos conteúdos dos planos os saberes pedagógicos trabalhados pelo componente, tendo como base
referencial para à análise a ementa da disciplina.

O nosso interesse pelos planos, partiu da premissa que esse documento deve trazer sistematicamente
um resumo da disciplina e em tópicos o que será trabalhado e como serão trabalhados os conteúdos,
temas e assuntos ao longo do curso, assim como, das disposições da disciplina, procedimentos
didático-metodológicos e avaliações.

O PC – Plano de curso é um documento norteador da prática educativa do que será adotado durante o
semestre, portanto, deve ser útil para o professor e estudante. “Plano de Curso é a organização de um
conjunto de matérias que vão ser ensinadas e desenvolvidas em uma instituição educacional, durante
o período de duração de um curso” (BAFFI, 2002, p. 4). É um instrumento de trabalho que orienta o
profissional no decorrer das atividades, seguindo a sequência dos conteúdos essenciais para a
formação do estudante.

O Plano de Curso-PC deve manter uma íntima correlação com o plano curricular ou currículo do
curso, que neste caso, refere-se à ementa da disciplina, de modo a assegurar coerência nas ações do
componente. Ele deve ser coeso com a ementa integrando a realidade que envolve o estudante,
prevendo os conteúdos que serão ministrados. O professor deve buscar selecionar os conteúdos
fundamentais para alcançar o que a ementa regulamenta, organizando em sequências que promovam
a aprendizagem do estudante e garantam uma formação satisfatória para o que se propõe a disciplina.
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Dentre os itens compostos no Plano de curso – PC, em nossa delimitação metodológica,
especificamos que o interesse se encontra presente no campo “Programa do componente” e em
particular nos itens “Ementa” e “Conteúdos”. Segundo a ementa da disciplina Didática, ela
regulamenta o que deve ser estudado no percurso do componente, segue abaixo a descrição da
ementa:

A didática e suas dimensões: político-social, técnica humana e as implicações
no desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. O objeto da
didática. Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática.
Tendências pedagógicas e a didática. Planejamento de ensino. O ato
educativo e a relação professor-aluno (CE / DME / UFPB, 2018).

A ementa é uma síntese do que a disciplina deve trabalhar durante o seu percurso. No caso da ementa
analisada, é possível notar em tópicos os temas que o componente exige como necessário para a
formação do estudante sobre a área do conhecimento Didática. A seguir buscamos elencar os saberes
pedagógicos do que cada ponto presente na ementa da disciplina traz para ser desenvolvido durante o
curso, dividimos a ementa em itens para justificar nossa categorização de análise referente aos
conteúdos presentes nos planos.

a) A didática e suas dimensões: político-social, técnica humana e as implicações no desenvolvimento
do processo de ensino aprendizagem:

A relação da Didática é estrita com a Educação, especificamente ao que se refere à educação formal.
A educação pelo viés formal do ensino tem intencionalidade e por este motivo assume um caráter
político e social, pois a sociedade moderna se caracteriza e se constitui pela manutenção dos seus
cidadãos pela educação. A Didática possui entre as suas dimensões a natureza política e social
devido à ação de ensinar o outro com a intenção de alcançar um determinado objetivo. Através da
disciplina Didática o futuro professor pode aprender a ensinar, através da transposição didática, um
determinado conteúdo, em um determinado tempo, lugar e com materiais específicos que auxiliem
no processo. Em outras palavras, toda prática educativa formal não é neutra, a ação educativa é uma
ação intencional juntamente com o processo educativo, onde todo o processo de ensino e
aprendizagem é situado em contexto concreto em uma sociedade organizada.

A ação do ensinar presente nas dimensões da Didática, enquanto uma característica técnica humana é
pela compreensão que o fazer didático do professor é passível de desenvolvimento, apreensão,
capacitação e apropriação de saberes específicos da prática docente. Ou seja, a Didática é também
técnica, no qual professor pode desenvolver para ensinar buscando satisfatoriamente a aprendizagem
do aluno. Ensinar é também um procedimento técnico com aspectos e definições de objetivos
específicos, diagnóstico, seleção de conteúdo, recursos didáticos, organização do processo avaliativo
e etc. Essa perspectiva é puramente instrumental técnico que também faz parte das dimensões da
Didática, e é humana, pois as técnicas de ensino estão diretamente ligadas à prática pedagógica ou as
práticas de ensino, objeto este de análise da Didática.

b) O objeto da didática:

O objeto de estudo da Didática é o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Candau (1997),
Libâneo (1994) e Veiga (1998), a Didática se debruça, enquanto objeto de estudo, para o “ensino” e a
sua relação no processo ensino e aprendizagem. Para ser adequadamente compreendido esse objeto,
ele precisa ser analisado de modo que articule as práticas de ensino em uma perspectiva
investigativa, devendo-se compreender adequadamente o ensino, analisando a sua articulação técnica
humana e político-social.

c) Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática:

Os pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática é o estudo da História da
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Educação dando ênfase pela perspectiva da Didática juntamente pelos contextos sociais que em cada
tempo e lugar se deu a constituição da Didática na história. A Didática possui uma história desde as
suas primeiras idealizações e conceituações pela História da Educação, tudo começou pelo
questionamento, como ensinar algo a alguém? E esse questionamento permeia filosoficamente na
história da Educação até os dias atuais. A Didática é fruto de variados posicionamentos filosóficos
que questionaram e questionam as práticas educativas na sua relação com o ensino-aprendizagem, as
reflexões desse processo por grandes nomes da educação fomentaram a construção de um aparato
teórico de ensino que serve de base orientadora dos professores em suas ações educativas.

Para cada teoria de ensino que existe para servir de base reflexiva para o professor na sua ação
educativa, há imbricado a ela uma perspectiva de sociedade e de indivíduo que se busca desenvolver
através da educação. As bases filosóficas que norteiam as teorias de ensino irão variar conforme a
posição político social de quem a formula e o que espera a partir de sua teoria alcançar enquanto
sociedade e cidadão.

d) Tendências pedagógicas e a didática:

As tendências pedagógicas têm relação com os pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais
da Didática, pois são as inclinações ou a preferência por determinadas práticas de ensino que o
professor opta por seguir. As tendências pedagógicas têm força para influenciar todo um sistema
educacional e direciona nas esferas legal, estrutural, financeira e didática por meio dos
condicionantes políticos ideológicos vigente na sociedade o modo como a Educação deve ser pela
concepção de sociedade e de homem que se tem. Podem ser consideradas como movimentos ou
paradigmas pela história da Educação dispondo de modo quase natural como o professor deve
ensinar.

Pela História da Educação no Brasil, há as tendências com características liberais e as tendências
com características progressistas. As Tendências Pedagógicas liberais são: Tradicional, Renovadora
Progressiva, Renovadora não diretiva (Escola Nova), Tecnicista. Pelo lado das Tendências
Progressistas estão: Libertadora, Libertária e Crítico Social dos Conteúdos.

e) Planejamento de ensino:

A ação de planejar é fundamental para as ações do professor, pois é por meio do planejamento que o
professor direcionará a sua prática para o que ele pretende alcançar, tanto na esfera da sala de aula,
como pela esfera da escola ou da sociedade, pois há um variado tipo de planejamento e planos.

O Professor pode vir a planejar um plano de aula, que é referente a uma aula, planejar uma sequência
didática, que são o conjunto de planos de aulas que perpassa de mais de uma aula contendo um
mesmo tema ou assunto, de modo interdisciplinar e interligado entre as aulas. Na perspectiva da
escola como um todo, o professor deve participar no processo de planejamento anual do calendário
da instituição, do Projeto Político Pedagógico e de projetos de ensino que envolva toda a comunidade
escolar. Saindo dos muros da escola o professor pode vir a participar pelas contribuições dos Planos
de Educação municipal, estadual ou nacional.

Dentre os elementos constituídos em um plano (objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos,
recursos e avaliação), por exemplo, no plano de aula, o professor coloca a sua posição de mundo,
sociedade e cidadão no processo de como ele ministrará a sua aula, sua postura diante dos alunos,
dos passos que seguirá para que o conteúdo seja apreendido, dos materiais e recursos didáticos
utilizados, entre outros. De modo geral, a constituição do plano de aula é norteada pela tendência que
o professor se inclina a utilizar como guia de sua prática de ensino.

f) O ato educativo e a relação professor-aluno:

A relação professor e aluno não é estática e limitada, pelo contrário deve ser dinâmica fluida, essa
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relação tem como resultado direto ou indireto no sucesso ou fracasso da aprendizagem. O processo
de ensino e aprendizagem compreende as ações conjuntas entre o professor e o aluno, devido que o
ato de ensinar não é pautado, somente, no professor repassando o conteúdo e o aluno, apenas,
recebendo as informações como uma verdade inquestionável e sem reflexão. Tanto professor como
aluno possuem papéis essenciais no processo de ensino e aprendizagem cada um com sua
responsabilidade e interesse.

Assim, o que podemos destacar a partir da análise da ementa é que a sua sintetização para orientação
do componente possui uma lógica racional sobre a Didática, seu objeto de estudo, os aportes teóricos
que a embasam, para a sua utilização metodológica na relação professor-aluno visando o
ensino-aprendizado. Essa lógica que a ementa propõe é coerente quando pensamos no processo de
formação do estudante que cursa a disciplina. Buscamos a seguir analisar essa disposição de itens da
ementa em relação à sequência de conteúdos estabelecidos pelos professores em seus planos.

A sequência dos conteúdos nos Planos de curso

A partir do que vimos sobre o que cada um dos itens presentes na ementa tem de importância para a
formação docente, seguindo a sequência lógica da ementa sobre a disposição dos conteúdos que
devem ser trabalhados pela disciplina. A análise e categorização das informações a partir dos
conteúdos foram feita por meio da interpretação dos conteúdos que aparecem “explicitamente” no
plano. Compreendemos que a ausência “explicita” de determinado assunto pode estar presente e
diluído em outros temas e que o professor pode ter trabalhado o conteúdo durante o semestre.

É importante relembrar, a existência de Planos de curso – PC duplicados por serem de professores
com mais de uma turma no semestre, sendo assim iremos verificar a ausência das Turmas: 03, 08 e
11, uma vez que as informações dos conteúdos se repetiram nos documentos, por se tratar dos
mesmos professores.

Vale ressaltar que as análises pela disposição da sequência de como os conteúdos aparecem nos
planos foi feita a partir da classificação daqueles que propuseram à sequência de conteúdos em
conformidade com a ementa, no qual todos os conteúdos explanados no documento aparecem
explicitamente de acordo com os itens da ementa, e que buscaram desenvolver o trabalho no decorrer
da disciplina pela lógica que ela regulamenta.

Para essa classificação, sobre a disposição dos conteúdos trabalhados, que seguem a ordem da
ementa foi encontrado na Turma 06. Já pela disposição dos conteúdos trabalhados que não seguiram
a ordem da ementa, contudo contemplam todos os pontos que a ela regulamenta, seguindo de forma
particular o que cada professor responsável pela turma planejou foram as Turma 07 e Turma 10.

Identificamos em alguns dos planos a ausência explicita de conteúdos conforme ementa. As turmas
que pela disposição dos conteúdos trabalhados não contemplam explicitamente todos os pontos da
ementa são as:

◦ Na turma 01 não está explicitada conteúdos com relação ao item: O objeto da didática.
◦ Na turma 02 não está explicitada conteúdos com relação aos itens: A didática e suas

dimensões: político-social, técnica humana e as implicações no desenvolvimento do processo
de ensino aprendizagem; O objeto da didática; e O ato educativo e a relação professor-aluno.

◦ Na turma 04 não está explicitada conteúdos com a relação aos itens: A didática e suas
dimensões: político-social, técnica humana e as implicações no desenvolvimento do processo
de ensino aprendizagem; e O ato educativo e a relação professor-aluno.

◦ Na turma 05 não está explicitada conteúdos com a relação aos itens: A didática e suas
dimensões: político-social, técnica humana e as implicações no desenvolvimento do processo
de ensino aprendizagem.

◦ Na turma 09 não está explicitada conteúdos com a relação ao item: Tendências pedagógicas e a
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didática; e O ato educativo e a relação professor-aluno.
Buscamos refletir diante desses dados que é importante explicitar os conteúdos que serão trabalhados
na disciplina no plano, pois esse documento é de utilidade tanto para o professor como para o aluno,
e tendo como referencial a ementa. Ao cruzar com a disposição dos conteúdos, podemos inferir em
três grupos que classificamos: como as turmas que trazem os conteúdos em conformidade com a
ementa e seguindo a sua lógica sintetizada, as turmas que trazem também os conteúdos que a ementa
dispõe, porém seguindo a lógica do professor que planejou o percurso da disciplina e, por fim, as
turmas que não identificamos explicitamente determinados conteúdos que se relacionam a
específicos itens da ementa.

Para esse terceiro grupo de turmas, três delas não trazem explicitamente as discussões referente à
relação da Didática com a realidade concreta para a reflexão das dimensões que a constitui, dessa
forma não vincula a Didática a um contexto social experimental para significar ou ressignificar a sua
abrangência no processo de ensino e aprendizagem.

Em duas turmas não trazem em seus conteúdos a proposta de compreender que a Didática é também
uma área de conhecimento, uma Ciência que estuda sistematicamente o processo de ensino e
aprendizagem. Dessa forma, pode-se supor, erroneamente, que a Didática é meramente uma
tecnologia da educação, um conjunto de procedimentos técnico-metodológico para a prática
educativa.

Apenas em uma turma não foi explícito o trabalho com as Tendências pedagógicas o que acarreta
significativamente no êxito na realização o processo de planejar aulas, pois a compreensão das
tendências é que permite ao professor desenvolver suas metodologias com base teórico-filosófica
sem correr o risco de dar aulas meramente pelo senso comum.

Novamente em três turmas também não foram encontrados explicitamente conteúdos com
referências ao ato educativo e a relação professor-aluno, o ensino é um processo complexo, dinâmico
e social que envolve indivíduos com diferentes interesses, responsabilidades, objetivos, saberes. A
visão de mundo e a relação do professor juntamente com o aluno é o terreno no qual a Didática se
processa pelas ações estratégicas de ensino. Não discutir esse processo proporciona equivocadamente
que o ato educativo remete ao papel do professor em ensinar “transmitir” os saberes cumulados e os
alunos “aprender” receber os conteúdos novos sem reflexão ou questionamento em comparação com
a realidade concreta.

Ainda pela análise buscamos inferir sobre o modo como cada professor tem a preferência por
trabalhar os conteúdos da disciplina. Identificamos três modos distintos: o trabalho com os conteúdos
a partir de Eixos temáticos; a partir de Unidades de ensino; e os que seguem uma sequência lógica
particular do professor.

A Turma 01 é a única que segue a divisão dos conteúdos a partir de Eixos temáticos, separando o
conjunto de conteúdos que orientam o planejamento do professor da turma. Analisamos que a
definição dos eixos temáticos no plano da Turma 01 delimita os conteúdos abrangendo o assunto
principal do eixo, ou seja, a essência do tema que será tratado. Através do eixo temático, são
definidos os parâmetros a serem seguidos na estruturação do tema de estudo.

Para a Turma 06, Turma 09 e Turma 10, os conteúdos foram separados por Unidades de ensino, nos
quais os conteúdos fazem a previsão específica e analítica do trabalhado desenvolvido durante o
semestre. Nos planos analisados, os professores procuraram reunir, num todo, subgrupos de
conteúdos listados que se inter-relacionam e se completam, compondo um conjunto de temas e
assuntos que centralizam o ponto principal de cada unidade.

Para a Turma 02, Turma 04, Turma 05, Turma 07 os Planos de curso – PC seguiram a disposição dos
conteúdos pela perspectiva de cada professor sem fazer sua divisão por meio de Eixos ou Unidades
de ensino, em que os conteúdos seguem etapas continuadas, abrangendo o tema central. Para esses

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_organizacao_do_trabalho_pedagogico_da_disciplina_didatica_o_pa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-19,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



planos analisados, identificamos o conjunto de conteúdos articulados, planejados com a intenção de
atingir os objetivos de cada turma.

Partindo para a análise da ênfase dos conteúdos presentes nos Planos de Curso-PC, averiguamos o
destaque de determinados assuntos em relação a outros pelo modo como aparecem explicitamente os
conteúdos planejados pelo professor.

Com esse argumento presente, realizou-se a quantificação dos conteúdos e os relacionamos a cada
item da ementa e podemos, portanto, identificar quais possuem relevância quando olhamos para o
conjunto de turmas do componente Didática. Isso representa de forma significativa na formação dos
futuros professores, uma vez que a Didática é uma disciplina comum a todos os cursos de
licenciatura. A ausência ou a presença de determinado conteúdo no PC, referente ao nosso objeto de
estudo, indica para qual perfil docente o estudante está sendo formado.

No item da ementa “O objeto da didática”, encontramos apenas seis ocorrências de temas que
remetem explicitamente ao conteúdo do objeto de estudo da Didática. Segundo Libâneo (2005):

A didática tem como objeto de estudo o processo de ensino na sua
globalidade, isto é, suas finalidades sociopedagógicas, princípios, condições e
meios de direção e organização do ensino e da aprendizagem, pelos quais se
assegura a mediação docente de objetivos, conteúdos, métodos, em vista da
efetivação da assimilação consciente de conhecimentos. Nesse sentido,
define-se como direção do processo de ensinar, no qual estão envolvidos,
articuladamente, fins imediatos (instrutivos) e mediatos (formativos) e
procedimentos adequados ao ensino e à aprendizagem. Ou seja, a atividade
teórica e a atividade prática que se unificam na práxis de quem ensina
(LIBNEO, 2005, p. 144, grifos do autor).

Dessa forma, aparecendo explicitamente em apenas seis planos, ou seja, em dois Planos de curso –
PC o conteúdo não foi encontrado. A Didática estuda sistematicamente o processo de ensino e
aprendizagem que ocorre na instituição escolar e não escolar, relacionando seu objeto de estudo a
uma teoria de ensino, e não ter clareza sobre qual o objeto de estudo dessa área de conhecimento
corre o risco de limitar a Didática apenas à sua dimensão técnica do processo de ensinar.

O próximo item que analisamos aparece no rol dos conteúdos dos planos referente aos “Pressupostos
teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática”. A partir dos conteúdos relacionados à ementa,
encontramos explicitamente 12 temas de conteúdos de acordo com os pressupostos da Didática. A
concepção por Didática não pode enveredar pela perspectiva simplista do processo de ensino e
aprendizagem. A Didática assim como as demais áreas do conhecimento possui uma origem, um
ponto de partida racional e sistematizado que no decorrer da história do ser humano se faz
necessário. “Toda prática humana tem seus pressupostos teóricos, e é somente através da explicação
e de análise destes pressupostos que ela se torna inteligível e nos permite tomar consciência daquilo
que fazemos” (SANTOS, 2012, p. 37). O autor ainda salienta:

[...] a didática não pode, por conseguinte, ser tratada como um componente
isolado, como algo em si mesmo, sem levar em conta considerações da
ordem dos valores e dos fins, pois ela não se justifica a si mesma, apesar da
pretensão da neutralidade que toda técnica advoga para si enquanto
decorrente de teorias cientificas às quais serve inclusive de critério de
validação pela verificação e sua eficácia constatada nas observações dos
resultados obtidos (SANTOS, 2012, p. 42).

Segundo Santos (2012), é necessário ao analisar o caminho que a Didática percorreu até a
contemporaneidade, para concebemos o modo como a temos hoje nos cursos de formação para a
docência é de fundamental importância. Pressupõe-se que a Didática não surgiu do nada, temos na
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História da Educação as ideias e teorias bases para a Didática, quanto Ciência do ensino, as correntes
filosóficas que a embasaram.

A seguir veremos, de acordo com o item “Tendências pedagógicas e a didática” aparece
explicitamente 15 vezes em oito planos, apenas na Turma 09 que não encontramos conteúdo que
remeta às tendências de ensino, o que nos fez refletir sobre a ausência desse assunto para o
componente.

As Tendências pedagógicas são fundamentais para a formação docente. Segundo Libâneo (2005).

Daí considerar-se a didática como disciplina de intersecção entre a teoria
educacional e as metodologias especificas das matérias (ou de temas), nas
quais os problemas específicos do ensino das distintas matérias se esclarecem
e se particularizam sob características comuns, básicas, da atividade
pedagógica e, em particular, do processo de ensino e aprendizagem
(LIBNEO, 2005, p. 145).

Por essa visão a apreensão das Tendências pedagógicas permite ao professor, no processo de
planejamento, ter uma base teórica metodológica fundamentada para a reflexão de sua ação decente
coerente com alguma corrente teórico-filosófica de ensino. A compreensão das Tendências
pedagógicas permite ao estudante de licenciatura relacionar de forma crítica as práticas de ensino
vigente na sociedade. Um modelo de tendência de ensino determina todo um sistema de ensino na
organização pedagógica, estrutural, financeira, política, ideológica e culturalmente a Educação do
país, estado ou município.

Dando continuidade, encontraremos os planos que contemplam as dimensões da Didática. Em apenas
em seis planos encontramos explicitamente conteúdos referentes ao item da ementa “A didática e
suas dimensões: político-social, técnica humana e as implicações no desenvolvimento do processo
de ensino aprendizagem”, totalizando 17 temas que buscam explanar as dimensões da Didática em
sua dinamização técnico-humana e político-sociais, uma vez que ensinar é uma ação pedagógica,
enquanto delimitação da prática formal do ensino. De acordo com Candau (2012).

Mas a crítica à visão exclusivamente instrumental da didática não pode se
reduzir à a sua negação. Competência técnica e competência política não são
aspectos contrapostos. A prática pedagógica, exatamente por ser política,
exige a competência técnica. As dimensões política, técnica e humana da
prática pedagógica se exigem reciprocamente. Mas esta mútua implicação
não se dá automaticamente e espontaneamente. É necessário que seja
conscientemente trabalhada. Daí a necessidade de uma didática fundamental
(CANDAU, 2012, p. 23).

Nessa conjuntura, a Didática é técnica-humana, pois o processo de ensinar consiste inerentemente na
relação com o outro que busca aprender através do relacionamento interpessoal, assim como, ela é
instrumental passível de ser aprender a saber ensinar, a Didática é também campo de conhecimento.
O ensino, quando analisado sistematicamente, proporciona a reflexão deste processo embasado a
uma teoria que o justifique ou refute a ação docente, assim como a Didática é político-social, uma
vez que a prática educativa não é um processo neutro, as práticas educativas são contextualizadas em
um determinado tempo e espaço inseridas em uma cultura, uma organização política, econômica e
social.

Continuando com as análises seguimos com o item da ementa que se refere ao ato educativo. Para os
conteúdos explanados nos planos de curso encontramos em cinco planos um total de 20 temas que
rementem explicitamente ao item da ementa “O ato educativo e a relação professor-aluno”. Os
assuntos que os professores optaram por trabalhar no semestre apontam que o ato de ensinar não se
limita de forma estanque o professor “transmitir” os saberes acumulados historicamente pelo homem
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para as novas gerações. Encontramos em Silva e Santos (2002) uma elucidação da importância da
relação professor-aluno:

Alguns professores sentem que seu relacionamento com os alunos determina
o clima emocional da sala de aula. Esse clima poderá ser positivo, de apoio
ao aluno, quando o relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno
sente segurança, não teme a crítica e a censura do professor. Seu nível de
ansiedade mantem-se baixo e ele pode trabalhar descontraído, criar, render
mais intelectualmente. Porém, se o aluno teme constantemente a crítica e a
censura do professor, se o relacionamento entre eles é permeado de
hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de aula é negativa. Neste caso, há
o aumento da ansiedade do aluno, com repercussões físicas, diminuindo sua
capacidade de percepção, raciocínio e criatividade (SILVA; SANTOS, 2002,
p. 12).

Nesse sentido, o ato educativo é dinâmico e mutável, possibilita a gestão do novo e a ruptura de
velho, é um processo permanente e que não se limita apenas na sala de aula. E partir desse item,
notamos uma significativa relevância na presença de conteúdos que buscam tratar do ato educativo,
pela perspectiva da Didática, desde o processo formativo do futuro professor até a sua relação
dinâmica com currículo, escola, sociedade e em especial com os alunos.

Prosseguindo para o último item dessa análise referente ao planejamento, esse item apresentou
expressivamente em todas as turmas dos planos, enquanto conteúdos explícitos destinados para
trabalhar esse tema no semestre. É interessante esse dado, pois correlacionando esta informação com
outra pesquisa realizada para identificar a partir dos Planos de curso da disciplina de Didática quais
os objetivos os professores privilegiam em seus planos, o item planejamento também foi o que mais
apareceu na análise dos dados. Segundo André e Oliveira (1997) sobre a Didática se dedicar apenas à
sua parte instrumental.

No ensino de Didática, defende-se a posição de que mais do que ensinar
técnicas de planejar, orientar e avaliar aprendizagem, tendo por base modelos
ou princípios importados de outras áreas de saber, ou construídos no interior
da teoria didática, a disciplina deve propiciar a análise crítica da realidade do
ensino por parte dos professores-alunos, buscando problematizá-la e
explica-la à luz do contexto em que se produz; dessa problematização, devem
buscar respostas ou novas perguntas às questões postas, para o que se recorre
ao universo das sistematizações teóricas na área (ANDRÉ; OLIVEIRA,
1997, p. 14).

Dessa forma, pela evidência dos dados a partir dos planos do componente, os conteúdos sobre a ação
de planejar e planejamento foram amplamente trabalhados no decorrer do semestre. Ou seja, a ênfase
nesse sentido destaca a organização do trabalho pedagógico para a formação do futuro profissional
do professor. Contudo, destacamos que pela quantidade de conteúdos voltados para o planejamento
em detrimento a outros itens relacionados à ementa, tais como, o objeto de estudo da Didática, os
pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática e Tendências pedagógicas,
questionamos em relação a que base reflexiva que fundamentará aos futuros professores no processo
de planejar.

Pelo que foi exposto, a partir da análise do Plano de curso – PC, a ementa da disciplina busca a partir
do seu status regulamentador que a disciplina Didática tem como norte apresentar a possibilidade de
desenvolvimento de um conjunto de saberes pedagógicos pertinentes à formação inicial, tais como:
compreender a estrutura de um plano de aula, compreender a relação ensino-aprendizagem,
compreender a relação professor-aluno, compreender o ambiente de trabalho da sala de aula,
desenvolver criticidade da prática educativa, desenvolver uma metodologia de ensino, pesquisar a
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prática docente, refletir a prática docente, saber planejar entre outros.

Assim sendo, não poderíamos deixar de mencionar que a seleção dos conteúdos tem papel
fundamental para o desenvolvimento dos saberes pedagógicos na formação inicial, é por meio do
estudo de determinados temas que os licenciandos terão contato com a base teórica que servirá de
alicerce para respaldar a prática docente.

Considerações finais

Na trajetória desta pesquisa buscamos trazer determinados elementos que norteiam a formação
inicial do futuro professor que cursou a disciplina de Didática pela Universidade Federal da Paraíba
– UFPB/Campus I, durante o período acadêmico de 2018.2. Tais elementos suscitaram o que foi
previsto nos objetivos dessa pesquisa: identificar quais saberes pedagógicos que são abordados no
componente Didática, por meio dos Planos de curso – PC. A análise dessa pesquisa partiu dos Planos
de curso – PC do componente, no qual foi elencando pontos significativos sobre a seleção de
conteúdo, a disposição desses conteúdos e a convergência desses em relação à ementa da disciplina e
a contribuição deles com o desenvolvimento dos saberes pedagógico.

De acordo com as evidências dos dados coletados através dos Planos de Curso – PC, a disciplina
Didática trouxe para ser trabalhado nesse semestre um conjunto de conteúdos relacionados à ementa
do componente. Contudo, identificamos pela explanação dos temas expostos nos planos que o
conteúdo que mais apareceu e com uma vasta disponibilidade de trabalho com os estudantes remete
ao Planejamento. Em todos os planos averiguados, o tema planejamento aparece como conteúdo
principal enquanto a sua quantidade de assuntos disponibilizados pelos professores.

Pelos conteúdos expostos nos planos, os saberes pedagógicos que envolvem o planejamento foi o
que encontramos com maior ênfase explicita enquanto assunto para ser trabalhado no semestre.
Contudo, a disciplina precisa ensinar mais do que as técnicas de planejar, ela deve propiciar o
desenvolvimento da análise crítica do processo de ensino que o planejamento é um dos pressupostos
da prática educativa. Principalmente no que concerne à responsabilidade da Didática na formação
pedagógica, o processo de planejar é muito importante para o professor em sua rotina, contudo, essa
não é a única tarefa que ele irá deparar-se no dia a dia de sua ação educativa, assim como, essa tarefa
não é o suficiente para o professor realizar um papel pedagógico eficiente enquanto processo de
ensino-aprendizagem. O componente curricular Didática tem uma participação fundamental no
desenvolvimento de saberes que o professor precisará lidar no exercício do ofício, a disciplina não
pode se concentrar apenas numa fração da dimensão de sua capacidade de atuação.

Assim sendo, compreendemos que a disciplina de Didática na organização de seu trabalho
pedagógico por meio dos planos de curso - PC contribuiu para o desenvolvimento de determinados
saberes pedagógicos que ajudaram os futuros professores a exercerem sua função naquilo que mais
necessitam. Compreendemos, também, ainda a necessidade por parte dos professores dessa disciplina
que observem com atenção a relação teoria-prática na interdisciplinaridade dos componentes
acadêmicos, pois esse processo metodológico tem papel fundamental para fomentação dos saberes
pedagógicos.
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