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RESUMO

Este artigo se vincula a um trabalho de pesquisa mais amplo de tese de doutorado em Ciências da Educação, pela
Universidade Autonoma de Assuncion/UAA-PY. A pesquisa direciona para a Formação de Professor no Contexto da
Didática do Conteúdo e da Aula: a atuação do professor de Didática nos cursos de licenciaturas na universidade. Vale
ressaltas que a área problemática reside na Universidade Estadual de Alagoas / UNEAL – Brasil – Alagoas –
Arapiraca. Realçamos pois, que, a referida tese tem por objetivo investigar a atuação dos professores que ministram a
disciplina Didática nos cursos de licenciaturas nos cinco campus da Universidade em estudo. Tomamos como
participantes da pesquisa, vinte professores e sessenta alunos. Destacamos também como objetivo da referida
pesquisa, diagnosticar quais práticas, quais métodos são empregados no cotidiano da sala de aula, bem como
compreender como se dar a constituição identitária dos referidos professores de Didática.

Palavras-chaves: Formação de Professores. Identidade Profissional Docente. Didática. Professor de Didática.

RESUMEN

Este artículo está vinculado a un trabajo de investigación más amplio de la tesis doctoral en Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma de Asunción / UAA-PY. Las investigaciones apuntan a la formación del profesorado en el
contexto de la Enseñanza y el contenido Conferencia: el papel de la enseñanza del profesor en los cursos de
graduación en la universidad. Se ressaltas el área del problema radica en la Universidad del Estado de Alagoas /
UNEAL - Brasil - Alagoas - Arapiraca. Hacemos hincapié en que, por tanto, dicha tesis tiene como objetivo investigar
el desempeño de los maestros que enseñan la disciplina en la enseñanza de cursos de grado en el estudio de la
Universidad de cinco campus. Tomamos como participantes, veinte profesores y estudiantes sesenta. También
destacamos el objetivo de esta investigación, diagnosticar qué prácticas, qué métodos se utilizan en el aula todos los
días, y entendemos cómo conseguir la constitución identidad de estos maestros de didáctica.

Palabras clave: formación del profesorado. Profesor de identidad profesional. Didáctica. Profesor de Didactica.

INTRODUÇÃO

O presente artigo vinculado a tese investigativa n ámbito do marco temporal de 2015 e 2017, direciona estudo
investigativo de modo geral voltado para a atuação do profesor de Didática nos cursos de licenciaturas. No contexto
dessa preocupação temática, no curso de planejamento da investigação, nossas reflexões nos conduziram a
considerar como objeto de estudo “Formação de Professor no Contexto da Didática, do Conteúdo e da Aula: A
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Atuação do Professor de Didática dos Cursos de Licenciaturas na Universidade”.

REFERENCIAL TEÓRICO

O verbo ensinar, do latim insignare, significa marcar com um mal, que deveria ser de vida, busca e despertar para o
conhecimento. Ensinar é o objeto de estudo da Didática.

Conforme Libâneo (1994, p.25-26), a Didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Ela investiga os
fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. A ela cabe converter objetivos
sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, seleciona conteúdos e métodos em função desses objetivos,
estabelece os vínculos entre o ensino e a aprendizagem, visando o desenvolvimento das capacidades mentais dos
alunos. O autor assinala que para o professor ensinar bem é preciso que este compreenda o sentido da didática.

Segundo Candau (2001, p.13), Didática pode ser entendida como “reflexão sistemática e busca de alternativas para
os problemas da prática pedagógica”. Conforme os conceitos de Candau e Amélia, a didática tanto estar para o
professor como o professor para ela; ou seja, a didática é uma reflexão sistemática sobre o processo de
ensino-aprendizagem que ocorre na escola e na aula, buscando alternativas para os problemas da prática
pedagógica.

Para Luckesi (2001, p.27-28), a didática destina-se a atingir um fim: “a formação do educador” que não restringe
apenas à escola, mas, também em todos os processos de aprendizagem estruturados num projeto histórico que
manifesta as aspirações e o processo de crescimento de desenvolvimento do povo, onde a ação pedagógica não
poderá ser então um “quefazer neutral”, mas, um “quefazer” ideologicamente definido.

OBJETIVO GERAL

Conhecer como se dá o processo de atuação do professor de Didática nos cursos de licenciaturas, na Universidade
Estadual de Alagoas – UNEAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar quais propósitos tornaram estes docentes em professoras de Didática;
• Investigar através da pesquisa quantitativa e qualitativa, como se dá o processo de constituição de identidade

das professoras de Didática;
• Analisar quais os propósitos, práticas, métodos e ações são estabelecidos nas salas de aula das respectivas

professoras;
• Descrever os desafios e os dilemas da prática pedagógica das professoras de Didática;

AMOSTRA

Procuramos direcionar nossa pesquisa a 20 professores que ministram a disciplina Didática nos curso de licenciaturas
e s 60 alunos dos 5 campus da UNEAL.

METODOLOGIA

Utilizamos de leituras bibliográficas de autores da temática em estudo, questionários com perguntas fechadas
direcionados para 20 professores que ministram a disciplina Didática nos cursos de licenciatura e para 60 alunos e de
uma entrevista apenas para os professores.

RESULTADOS

Tabela 01 - Resultado dos Questionários dos Professores participantes da pesquisa – A atuação dos
professores de Didática na Universidade/UNEAL.
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QUESTÕES RESPOSTAS
SEMPRE QUASE SEMPRE NUNCA QUASE NUNCA

- Ser professor de
Didática é assumir uma
postura de professor
inovador

- É necessário o
investimento como
professor de Didática

- A IES permite uma
relação às teorias
contribuindo com a
melhoria do desempenho
dos acadêmicos

- O professor de Didática
precisa melhorar suas
práticas e métodos mais
que os outros professores

-A IES – lócus, investe na
formação continuada dos
docentes

- A constituição da
identidade profissional –
professor carece estudar
muito sobre a didática

- Alunos de outras
licenciaturas que não a
Pedagogia, não gostam de
Didática, isto está
relacionado às práticas e
métodos inadequados por
docentes que não
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ministram Didática

- A Didática disciplina o
ensino e viabiliza uma
boa aprendizagem

-A Didática potencializa
a articulação entre a
teoria e prática

- Existem desafios ao
ministrar a disciplina
Didática

- Formar-se em outras
licenciaturas já leva o
professor a ter contato
com a Didática

- O professor de Didática,
é um agente de
transformação no
processo de ensino e da
aprendizagem

- Ao elaborar o plano de
aula é priorizado os
procedimentos didáticos e
metodológicos

-O professor de Didática
tem mais
responsabilidade ao
ensinar seus alunos

- A pesquisa deve estar
presente na formação
docente

- A aula é planejada ou
vai no improviso

- O que está no plano de
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ensino é realmente o que
pensas fazer

- Os conhecimentos
prévios dos alunos é
priorizado antes de
abordar um novo
conteúdo

- A escolha dos recursos
didáticos correspondem
para que haja
aprendizagem
significativa

- A disciplina Didática
possibilita melhor
articulação entre a teoria
e a prática

-A disciplina Didática
precisa atender as
necessidades e os
interesses dos alunos

- Os autores que abordam
a Didática, balizam a sua
prática pedagógica na
sala de aula

- Na Didática o professor
precisa atender as
necessidades e interesses
dos alunos

- Ser professor de
Didática é ser um
investigador e
pesquisador

- Participação de
formação seminário e
congresso ofertados pela
IES/UNEAL
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Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Todos os professores afirmaram investir na sua formação com leituras diárias. Todos os professores responderam que
alunos que cursam outras licenciaturas que não a Pedagogia, em sua maioria sentem dificuldades de trabalhar com
métodos e práticas didáticas. Todos afirmaram que a Didática é fundamental na formação do professor, bem como na
formação humana. Todos afirmam que a Didática potencializa a relação entre teoria e prática. Para 11 professores
quase sempre priorizam os procedimentos didático-metodológico e nove sempre. Todos percebem que a pesquisa faz
parte da formação docente enquanto constituição identitária do ser professor. Sobre os conhecimentos prévios dos
alunos, 17 em consideração, 3 quase sempre.

Tabela 02 - Resultado dos Questionários dos Professores participantes da pesquisa – A atuação dos
professores de Didática na Universidade/UNEAL.

QUESTÕES
RESPOSTAS

SATISFATÓRIO MUITO
SATISFATÓRIO

POUCO
SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

- A didática
ajudou no
processo de
formação

20 - - -

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Todos os professores entendem a importância que a Didática tem na formação do professor. Durante a formação
universitária, vinte professores afirmam satisfatoriamente que a Didática lhes proporcionaram requisitos muito
importantes.

Tabela 03 - Resultado dos Questionários dos Professores participantes da pesquisa – A atuação dos
professores de Didática na Universidade/UNEAL.

QUESTÕES
RESPOSTAS

SIGNIFICATIVA MUITO
SIGNIFICATIVA

POUCO
SIGNIFICATIVA INSIGNIFICATIVA

- A atuação
enquanto
professor de
Didática na sala
de aula é:

04 16 - -

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora
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Na atuação da sala de aula, 16 professores dizem ser muito significativa, apenas 4 como significativa..

Tabela 04 - Resultado dos Questionários dos Professores participantes da pesquisa – A atuação dos
professores de Didática na Universidade/UNEAL.

QUESTÕES
RESPOSTAS

SUBSTANCIAL MUITO
SUBSTANCIAL

POUCO
SUBSTANCIAL INSUBSTANCIAL

- A docência
universitária lhe
proporciona
valorização
profissional

- 20 - -

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Todos os professores, afirmam a docência universitária proporcionaram a valorização muito substancial.

Tabela 5 - Resultado dos Questionários dos Professores participantes da pesquisa – A atuação dos
professores de Didática na Universidade/UNEAL.

QUESTÕES
RESPOSTAS

EXIGENTE MUITO
EXIGENTE

POUCO
EXIGENTE NÃO EXIGENTE

- Como professor
(a) de Didática você
se considera: 5 15 - -

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Na sala de aula 15 professores se mostram muito exigentes e 5 exigentes.

Tabela 6 - Resultado dos Questionários dos Professores participantes da pesquisa – A atuação dos
professores de Didática na Universidade/UNEAL.

QUESTÕES
RESPOSTAS

IMPORTANTE MUITO
IMPORTANTE

POUCO
IMPORTANTE

NÃO É
IMPORTANTE

- A disciplina
Didática na
formação do
professor é:

- Na formação
universitária a
Didática lhe
proporcionou

- 20 - -
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requisitos para a sua
atuação na sala de
aula

- 20 - -

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Todos afirmaram que a Didática lhes proporcionaram requisitos muito importante para a formação universitária.

Tabela 7 – Resultado do Questionário do Aluno – A atuação do professor de Didática na Universidade/UNEAL

QUESTÕES RESPOSTAS
SEMPRE QUASE SEMPRE NUNCA QUASE NUNCA

- Bom professor é aquele
que tem didática

- Mau professor é aquele
que não tem didática

- Professor de Didática
sabe mais que os outros
professores

- A Didática possibilita
melhor articulação entre a
teoria e a prática

- O professor de Didática
precisa estudar muito

- Os métodos de ensino
favorecem a você
enquanto futuro professor
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- A Didática subsidia a
prática pedagógica do
professor(a).

- Os conteúdos da
Didática no curso de
licenciatura contribuem
para pensar e refletir
sobre o fazer na sala de
aula

-A Didática adentra no
planejamento

- a Didática histórica,
aborda teorias e práticas e
enfatiza Comenius,
Pestalozzi, Rosseau entre
outros. Esses
entendimentos favorecem
no contexto atual

- Na Didática é preciso
atender as necessidades e
interesse dos alunos
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-

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Bom professor é aquele que tem didática, afirmam 40 alunos e 20 quase sempre. Mau professor ,e aquele que não
tem didática afirmaram 40 alunos e 20 quase sempre. Os métodos aplicados, todos os alunos responderam que
sempre favorecem para a sua formação como futuro professor. Da Didática histórica para a Didática atual, 50 alunos
afirmam que sempre favorece o entendimento do contexto e 10 quase sempre .

Tabela 8 – Resultado do Questionário do Aluno – A atuação do professor de Didática na Universidade/UNEAL
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QUESTÕES
RESPOSTAS

IMPORTANTE MUITO
IMPORTANTE

POUCO
IMPORTANTE

NÃO É
IMPORTANTE

- A Didática para a
formação do
professor é:

- Os métodos postos
pelos professores
valorizam a prática
docente de forma:

-

-

60

60

-

-

-

-

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Todos os alunos afirmam que a Didática é muito importante para a formação do professor. Como também os métodos
precisam ser coerentes aos conteúdos.

Tabela 9 – Resultado do Questionário do Aluno – A atuação do professor de Didática na Universidade/UNEAL

QUESTÕES
RESPOSTAS

SEGURANÇA MUITA
SEGURANÇA

POUCA
SEGURANÇA

NEHUMA
SEGURANÇA

Os conteúdos de
Didática postos
pelos professores na
sala de aula
abordam as
tendências
pedagógicas com:

- 60
- -

Fonte: Dados e pesquisa elaborada pela professora pesquisadora

Todos os alunos concordam que os seus professores de Didática enfatizam com muita segurança no que diz respeito
as tendências pedagógicas.

CONCLUSÃO

Nesta pesquisa, percebemos que nas atividades docente desenvolvida pelos professores, existe a supremacia do
ensino em detrimento investigação na formação e na atuação profissional. Pois, essa prática ainda é tímida na
realização de pesquisas investigativas da prática docente, uma vez que a produção do conhecimento é ressaltada na
etapa final do curso, e reafirmada com a elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC). Constatamos também,
que estes professores percorrem caminhos diferentes no tocante aos investimentos na formação profissional, para
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consolidar suas ações como professoras de Didática. Deixa claro uma necessidade contínua de investigação e de
reflexão sobre e com a pessoa do professor valorizando-o, realçando-o suas perspectivas de um profissional que deve
atender aos seus desejos pessoais e de qualidade do ensino oferecido, frente aos acadêmicos em formação.
Evidencia pois, que um grande desafio da prática do professor de Didática é mostrar a importância do ensino de
Didática na formação do futuro professor. que este estudo seja um prenúncio de muitos outros e reflexões no que
reside a temática da formação docente, constituição da identidade profissional do professor e sobretudo da formação
de professores de Didática.
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