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RESUMO

O artigo discute criticamente o processo de dialetização da didática na formação dos professores da educação
superior no Brasil. Analisa as várias concepções de didática ao longo do processo histórico das práticas pedagógicas
de ensino-aprendizagem deste nível de ensino. Aponta para a necessidade de se argumentar dialeticamente sobre as
estratégias sócio-históricas de uma didática crítica, tendo em vista à construção de práticas pedagógicas politicamente
engajadas que objetivem contribuir com o deslocamento da didática para base material da sociedade do
conhecimento, enquanto prática sócio-pedagógica transformadora e, ao mesmo tempo, negadora da cultura alienada
dominante, indispensável à formação docente.
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ABSTRACT

This article critically discusses the process of dialectication of didactics in the formation of higher education teachers in
Brazil. It analyzes the various conceptions of didactics throughout the historical process of teaching-learning
pedagogical practices at this level of teaching. It points to the need to argue dialectically about the socio-historical
strategies of a critical didactics, in view of the construction of politically engaged pedagogical practices that aim to
contribute to the displacement of didactics to the material basis of the knowledge society, as a socio-pedagogical
practice Transformative and, at the same time, denial of the dominant alienated culture, indispensable for teacher
training.
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1. INTRODUÇÃO

O tema diz respeito a concepção dialética da didática na formação dos professores. Ainda que corresponda a uma
temática recorrente com conotações, muitas vezes complexas, a dialetização da didática sempre esteve presente
como fonte de preocupação e necessidade sócio-pedagógica historicamente sentida pelos docentes, seja como
perspectiva teórica que precisamos compreender e assimilar para relativizar e fluidificar os conceitos e categorias da
didática que são sempre datadas historicamente; seja como reflexão crítica de nossas ações pedagógicas dentro e
fora dos espaços escolares, com vistas a intervir na realidade social através de uma didática transformadora, nem
sempre sob uma perspectiva interdisciplinar e participativa como deveria ser.Todavia, neste momento de grandes
discussões no contexto nacional e internacional, sobre a necessidade de mudanças no processo de formação dos
professores da educação superior, a dialetização da didática ganha novas e importantes dimensões, principalmente
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quando relacionada às reais necessidades de construção de uma nova política de formação de professores para fazer
frente às exigências de melhoria da qualidade das práticas pedagógicas dos docentes e da própria educação superior
brasileira.

2 – METODOLOGIA

Realizamos uma pesquisa qualitativa, baseada no referencial da Ciência Crítica, que toma por base o Materialismo
Histórico, por oferecer maiores condições epistemológicas para se analisar as reais possibilidades de uma didática
dialeticamente crítica.Para tanto fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre as diversas concepções teóricas da didática
e suas articulações com o ensio e prática pedagógica da educação superior, que constitui o “lócus” observacional, do
qual fazemos parte, por atuarmos como docente do corpo efetivo da UEPA. A seguir aprofundamos o seu nível teórico
como uma pesquisa documental, a partir de um levantamento e seleção dos projetos político-pedagógico dos vários
cursos de licenciatura plena da UEPA, assim como, de vários “textos-fontes” sobre didática que são mais adotados
pelos docentes nestes Cursos. Finalmente, realizamos uma pesquisa de campo, entre professores e alunos do Curso
de licenciatura Plena de Pedagogia, aplicando-se a técnica de entrevista semi-estruturada sobre questões
relacionadas à didática materializada no ensino em sala-de-aula neste Curso, cujos os dados foram sistematizados
em matrizes analíticas, transcrevendo-se as informações em sua íntegra.

3 – RESULTADOS:

3.1 - AS VÁRIAS CONCEPÇÕES DE DIDÁTICA

Há mais de três décadas como professora da Educação Superior meus alunos sempre se referiram a necessidade de
se proceder no exercício da docência, por meio de uma “boa” didática, como possível contribuição ao seu futuro
desempenho profissional como professor. Ao se referirem a essa idealizada “boa didática”, verificava que as
concepções desses sujeitos-discentes variavam, não comportando portanto, a uma concepção unívoca. Alguns se
queixavam que a maioria de seus professores eram meros expositores, grandes teóricos, mas que não se utilizavam
das técnicas mais atualizadas dos recursos didáticos e tecnológicos mais modernos. Para esses sujeitos existia uma
espécie de didática teórica, meramente discursiva, centrada no conhecimento enciclopédico e catedrático da
autoridade do professor, que o aluno precisava, para ser um bom professor, decorar, memorizar e repetir.

A didática para esses queixosos correspondia a um mero receituário no qual estaria fixamente elencado um repertório
de procedimentos técnicos prontos e acabados, que o professor precisava conhecer para aplicar na sala de aula.
Como se pode observar, ainda que criticassem a didática positivista, como um discurso teórico e vazio de conteúdo
técnico, conceituavam a didática sob uma concepção funcionalista, enquanto um instrumento técnico que devia servir
para motivar o processo de aprendizagem dos alunos em sala de aula. Neste sentido, ou seja, na concepção
funcionalista, a didática funcionaria como um instrumento para a efetivação de uma técnica pedagógica neutra acrítica
e esquemática, que não trazia em sí, nenhum compromisso político com a mudança estrutural da Universidade e da
própria realidade social na qual o alunado convivia, pois esta didática se atrelava a um modelo empresarial de escola,
na qual o professor atuaria como um instrutor que fazia se acompanhar de um kit-didático tecnologicamente
compatível com as necessidades do mercado de trabalho capitalista. Sobretudo após a Lei 5.540/68 implantada pela
Reforma do Ensino Superior da Ditadura Militar, as sucessivas avaliações realizadas sobre o comportamento das
variáveis endógenas nesta modalidade de ensino, apontaram entre outros fatores negativos, a existência de uma
didática excessivamente tecnicista, que deixava muito pouco ou nenhuma liberdade para a criatividade das práticas
pedagógicas no exercício da docência. Esta concepção orientada por uma abordagem funcional sistêmica e
behaviorista, em geral era criticada pelos Estruturalistas Piagetianos, que indicavam a necessidade de se partir do
todo para depois descer às partes, através do processo de construção do conhecimento pelo real, baseado nas
experiências do aluno em seu cotidiano de vida.

Mais tarde, na tentativa de ir além do Estruturalismo Construtivista, que dava ênfase aos diferentes estágios de
desenvolvimento das estruturas mentais no processo de aprendizagem, os Estruturalistas Crítico-Reprodutivistas
(BOURDIEU, PASSERON, ALTHUSSER, BAUDELOT, ESTABLET, BOWLES, GINTIS e, outros) concluíam pela
não necessidade da didática, na medida em que, em última instância, os professores faziam parte das superestruturas
e, por isso tendiam a reproduzir a ordem social vigente, o que os tornam incapacitados e despotencializados de
contribuir no processo de mudança estrutural da Sociedade.
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A partir da globalização da Sociedade com a queda do Socialismo real no Leste Europeu e as sucessivas mudanças
que se processam rapidamente com a revolução tecnológica no campo da informática, chegou-se a aventar a
possibilidade do fim da carreira do professor (ILLICH, PERELMAN e, outros) por alguns entusiastas radicais das
tecnologias da Informação e Comunicação –TICs. Como acreditavam que o professor seria substituído pelo
computador, deixavam implícito que não haveria mais lugar para a Didática, já que a desescolarização da sociedade,
seria o cenário mais provável e o melhor caminho para se destruir a Escola convencional oficialesca, que atuava como
simples “lavagem cerebral”, mas não pela educação enquanto uma prática libertária. Essa nova concepção Anarquista
da Didática, apostava no autodidatismo das pessoas e, não em uma didática impostamente ensinada pelas escolas
repressoras da Sociedade Capitalista. Como a nova educação crítica nos ensina que as tecnologias devem ser
consideradas como meios, ou seja ferramentas pedagógicas a serviço do processo ensino-aprendizagem, vemos
florescer e ressurgir a necessidade de uma didática dialética, como ação pedagógica reflexiva e crítica que nos
possibilite transitar por um processo de educação politicamente transformadora.

3.2 - A VISÃO DIALÉTICA DA DIDÁTICA

Pensar dialeticamente a didática significa compreender num mesm omovimento, o momento de formalização, ou seja,
aquilo que é próprio da definição dos procedimentos didáticos e, o momento de reflexão-ação que envolve a
consciência dos determinantes e a impregnação das formas pelas finalidades do ato pedagógico, como processo de
conscientização política, que pode contribuir como ações pedagógicas afirmativas, na formação de profissionais
desalienados ao exercício da docência.

A dialetização da didática, se torna capaz de fazer o aluno ler criticamente o mundo social em que convive. Nesta
relação social coletiva, ambos, professores e alunos se tornam capazes de ler politicamente a sua realidade, de modo
a interpretá-la criticamente e, ao mesmo tempo revolucioná-la em direção à uma Sociedade mais humanizada e,
socialmente inclusiva. A concepção dialética, ao colocar a produção da realidade no homem e, principalmente naquilo
que o homem produz na ação que exerce sobre si próprio na sociedade, deixa implícito que as práticas educativas,
bem como todas as práticas sociais e, demais formas de trabalho, são inerentes ao processo de humanização dos
sujeitos sociais. Se tais práticas são reacionárias e conservadoras, os sujeitos subsumidos por essas relações, se
forjam enquanto sujeitos acríticos, ou seja seres alienados, subjugados à dominação do “fetiche” da mercadoria e da
dominação do poder do Capital. Por outro lado, se tais práticas didáticas são progressistas e críticas, os indivíduos
sob essa forma didática revolucionária, se formarão enquanto sujeitos politizados e compromissados com as
mudanças estruturais da Sociedade.

Não é pois, o simples conteúdo do saber, mas o meio pelo qual é socializado, que vai reelaborá-lo, transformando-o
em um saber conservador ou progressista. É pois, fundamentalmente na didática que, se exerce a possibilidade de se
fazer da educação, uma prática social revolucionária ou reprodutora. O célebre educador francês Jacques Rancière já
enfatizava ao analisar a teoria de Althusser em sua famosa obra “Sobre a Teoria da Ideologia” (1971).

Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária.Mas separada da prática
revolucionária, toda teoria revolucionária se transforma no seu contrário ... [ou seja se
transforma em um discurso demagógico separado da ação
revolucionária].(RANCIÈRE,1971:p. 42).

Para o método dialético, o processo didático de ensino fundamenta-se na ação-reflexão-ação como procedimento do
trabalho pedagógico. Esse processo de ir e vir, da ação à reflexão e, da reflexão à ação transformadora, envolvem
professores e alunos, enquanto sujeitos do processo educativo em todas as suas dimensões sócio-pedagógicas,
incluindo o conteúdo criticamente trabalhado e demais aspectos do trabalho pedagógico. Neste sentido, a didática em
uma concepção dialética, não deve ser confundida com recursos áudio-visuais, mas com o próprio ensino, tomado
como um meio de comunicação pedagógica totalizadora e crítica da realidade social.

No método dialético, após a reflexão crítica do saber, que é a verdadeira apropriação do conhecimento por parte de
alunos e professores, por meio de uma expressão reelaborada da nova forma de compreensão e assimilação social
da prática sócio-pedagógica que se ascendeu através de novas e múltiplas determinações históricas; retorna-se à
prática como ponto de partida, mas agora, sob novas bases, não mais, como no nível inicial da ação.

Assim, a compreensão da nova prática sócio-pedagógica, enriquecida de conteúdo histórico cultural, passa por uma

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_visao_dialetica_da_didatica_na_formacao_de_professor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-5,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



alteração qualitativa profunda, portanto a prática referida no ponto inicial em relação àquela alcançada como ponto de
chegada, não é mais a mesma, ainda que contenha aspectos determinantes da primeira. Contém aspectos da
primeira, porque é ela própria o suporte, o contexto e o alvo da prática pedagógica, mas não é a mesma coisa, se
levarmos em consideração, que o modo como nos situamos neste novo momento do processo sócio-pedagógico, se
modificou estruturalmente pela mediação da prática transformadora que atua nos próprios sujeitos dessa prática e, é
transformada por eles. Como se verifica, a dialética da didática nos possibilita identificarmos as suas contradições
concretas e suas mediações específicas que, constituem as diversas articulações da prática pedagógica enquanto
estrutura totalizante, ou seja, um processo de totalização que nunca se “fecha” integralmente. Enquanto a lógica
formal, parte da dimensão abstrata e se fixa, como ponto de chegada na pseudo-concreticidade da didática; a lógica
dialética parte da prática concreta, mas adentra as diversas camadas dessa prática pedagógica, desvelando suas
mediações, até alcançar sua estrutura mais profunda. Neste sentido, a dialetização da didática desnuda que essa
prática pedagógica está mediatizada por uma série de fatos e por diversas ações humanas, por isso no seu
desvelamento, importa alcançar efetivamente sua verdadeira essência. Para se alcançar as mediações da didática,
há necessidade de se partir de suas contradições internas, pois como enfatizou Lefebvre (1991) “o mais se define
como o menos; a dívida da mesma forma, só ganha significado pelo empréstimo”, enquanto a didática só se afirma
através de sua negação que é, a não didática. As articulações e conexões íntimas entre as diferentes dimensões da
didática, produzem unidades contraditórias, que constitui o princípio básico do movimento dialético de existência dos
fatos, ou seja, ao mesmo tempo que parecem afastar-se, se identificam. São pois, duas “faces” de uma mesma
”moeda”, isto é dois momentos de um mesmo processo.

Assim, como se pode constatar, a dialética da didática é um processo contínuo e ininterrupto, identificado como o
movimento de tese (afirmação), antítese (negação) e síntese (negação da negação), sendo este último, enquanto
momento em que se supera a não-didática, ou seja a didática tecnicista, em busca de uma didática enquanto prática
transformadora. É um processo que jamais se encerra definitivamente, porque a síntese como superação, é sempre
um momento do processo histórico e, por isso está aberto à novas e possíveis negações. Neste sentido, a síntese se
transforma em uma nova tese que implica em sua antítese e, subsequente sínteses novas, enquanto produção de
unidades estruturais mais desenvolvidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em última análise, podemos dizer que, para se dialetizar a didática, deve-se realizar os seguintes procedimentos
metodológicos: Analisar e refletir sobre as práticas pedagógicas concretas, dirigindo-se diretamente aos processos
didáticos de ensino realmente existentes, históricamente contextualizados; Considerar a didática real no conjunto de
suas conexões internas; Apreender a didática em suas contradições, ou seja enquanto uma estrutura em contradição,
analisando o conflito de suas dimensões opostas; Analisar as mediações que são inerentes as práticas pedagógicas
vivenciadas; Penetrar as camadas mais profundas da didática, de modo à apreendê-la em sua verdadeira essência,
refletindo criticamente sobre para quê e para quem interessa a manutenção de uma didática acrítica e positivista; Dar
o salto qualitativo em busca da construção de uma didática politizada, enquanto prática pedagógica transformadora.

Para além de uma filosofia do sujeito metodologicamente pensante que deixa ao professor toda responsabilidade pelo
êxito da dialetização da didática, os limites e as possibilidades da didática não são uma simples questão de
maturidade ou falta de uma metodologia de ensino dialética do professor, mas refletem as condições sócio-históricas
de vida desses atores, impondo-lhes limites à consecução de práticas pedagógicas revolucionárias no processo
ensino-aprendizagem.

Neste sentido, a dialetização da didática pelos sujeitos da educação, tanto nos seus princípios teóricos como práticos,
pode se deslocar para a base infraestrutural da sociedade do conhecimento, passando a fazer parte de uma força
hegemônica negadora da cultura dominante e, ao mesmo tempo indispensável à formação dos professores enquanto
intelectuais orgânicos do processo educativo que deverão lutar pelas transformações das relações de alienação e do
processo de exclusão social nas Sociedades Capitalistas.

De todo modo, o método dialético aplicável no estudo da didática pode se revelar, ao mesmo tempo fecundo e
rigoroso, na medida em que, além de nos fornecer as regras de interpretação profunda desse fenômeno
sócio-pedagógico, fornece também as formas de ação para sua superação em direção à uma didática politicamente
transformadora.
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