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RESUMO

O texto a ser apresentado tem por finalidade analisar a relação em que existe entre a teoria e a prática no contexto do
curso de pedagogia. Trata-se ainda, de um trabalho em que objetiva a análise dicotômica do saber teórico e do saber
técnico, a saber: a didática. Desde os anos 80, a legislação da educação brasileira demandava limitações, incoerência
e sistematicidade em parte, que advém das diferentes concepções de formação de professores e o distanciamento
das necessidades que há na escola como também da demanda nela encontrada. O que confirma a resolução do
Conselho Nacional de Educação sobre as diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia nº 01 de 15 maio de 2006, só
tem contribuído com o distanciamento entre teoria e prática , da lei e a de sua aplicabilidade, por conseguinte, a
desorganização legal , insistem manter inseguros docentes e discentes de várias instituições formadoras , no que
concerne o paradigma de formação, desde seu perfil profissional, seus currículos de modo que a partir dessa análises
vale a pena ressaltar : a) a formação de qualidade de educadores é onde reside de fato a pedagogia; b) o conteúdo
posto pela resolução do CNE, insuficiências e limites; c) histórias e ideologias da Pedagogia; d) ciência pedagógica do
exercício de pedagogos, e especialistas; e) investimentos financeiros na formação de professores.

Palavras-chave: Pedagogia. Didática. Formação de professores.

ABSTRACT

The text to be displayed is to analyze the relationship that exists between theory and practice in the context of
pedagogy course. It is also a work that focuses on dichotomous analysis of theoretical and technical knowledge,
namely the didactic. Since the 80s, the Brazilian educational legislation demanded limitations, inconsistencies and
systematicity in part, that stems from different conceptions of teacher training and distance of the school&39;s needs
as well as demand it found. This confirms the resolution of the National Council of Education curriculum guidelines of
the Faculty of Education No. 01, May 15, 2006, has only contributed to the gap between theory and practice of the law
and its applicability, therefore, disorganization Legal insist to keep unsafe teachers and students from various
educational institutions, the paradigm in terms of training, from your professional profile, their curricula so that from this
analysis it is worth noting: a) formation of quality educators is where you live in fact pedagogy b) the content made by
resolution of the CNE, weaknesses and limits, c) histories and ideologies of Pedagogy; d) the exercise of pedagogical
science educators, and experts;) investments in teacher training.

Key-words: Pedagogy. Didatic. Teacher training.
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1 INTRODUÇÃO

O século XXI trouxe mudanças significativas no contexto da educação, uma vez que ressalta a revolução tecnológica
propiciando modificações substanciais no ambiente educacional, com a disseminação crescente e acelerada no
conhecimento científico, através do uso dos equipamentos e sistemas de informação oriundo das novas tecnologias.

Nesse contexto, parece-nos distanciarmos ou esquecermos de algo importantíssimo e primordial na formação na
formação docente: a didática primeiramente faz-se necessário questionar: O que é didática De que assunto ela trata
Qual sua contribuição do docente professor

O termo didática teve suas raízes na Grécia Antiga, lá significava ensinar , instruir, fazer aprender. Para o educador
Techeco Comênico (1633), didática é a arte de ensinar tudo a todos (livro Didática Magna).

Dicionarizada por Aurílio Buarque de Holanda, didática é a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. Para muitos
estudiosos Didática é um compêndio de técnicas ou receituários para um bom ensino.

Conforme Amélia Domingues de Castro em seu livro A trajetória histórica da Didática, ideias (Pag. 11) Didática
“passou a reunir os conhecimentos que cada época valoriza sobre o que ensinar.”

Segundo Candau, Didática pode ser entendida como “reflexão sistemática e busca de alternativas para os problemas
da prática pedagógica”.

Mediante os conceitos das autoras a didática tanto estar para o professor como 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.

2 Didática: reflexão sobre a prática Educativa

A didática do ponto de vista da reflexão sistemática, busca estudar as teorias de ensino e de aprendizagem que são
aplicadas ao processo educativo que se realiza na escola, assim como dos resultados distintos.

No que concerne às áreas do conhecimento que pesquisam o desenvolvimento humano a exemplo da filosofia,
sociologia, psicologia, antropologia, história, política, teoria da comunicação, e outras, reside no estudo da didática.
Aprovada desses conhecimentos ela vai pensar e refletir a respeito das questões relacionadas à escola e à sala de
aula. Decerto que, faz-se necessário os docentes se questionarem:

• Como a criança e o adolescente aprendem;
• Como é a atividade do professor em aula;
• Como os alunos de uma turma se relacionam entre si e com o professor;
• Como o professor ajuda os alunos a aprender;
• Qual a influência dos governos e da sociedade sobre a escola;
• Como organizar o currículo de uma escola;
• Como desenvolver a capacitação de professores;
• Como motivar os alunos;
• Como fazer um processo de avaliação entre outros aspectos;

Ao passo que a didática vem estudando e pesquisando tais questões, organizando e sistematizando conhecimentos e
utilizando-os para desenvolver a prática pedagógica nas escolas, dizemos que ela é, em primeiro lugar em reflexão
sistemática.

Desta feita, a didática não tem a pretensão de ficar apenas nas teorias, mas sim ela aplica os conhecimentos
produzidos para resolver problemas e questões que surgem no dia a dia da escola e do espaço de aula.

Ao passo que a didática busca alternativas para a prática, as teorias se apontam válidas de modo que, solucionam
problemas da prática pedagógica. Caso contrário, a própria realidade questiona a teoria exigindo novos
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aprofundamentos, pesquisas e estudos. Ou seja, as teorias educacionais se desenvolvem em confronto com a prática
pedagógica, e esta por sua vez consegue resolve seus problemas com as sugestões daquelas.

1. A Didática, o ensino e a aprendizagem

O objeto de estudo da Didática é o ensino. Interessa à Didática tudo o que o aluno aprende na relação com o
professor e o grupo bem como o processo de aprendizagem através do qual isto ocorre. Neste ínterim aprendizagem
é o desenvolvimento do ser humano como um todo: inteligência, afetividade, padrões de comportamento moral,
relacionamento com a família, com o bairro, com a cidade e com o país, desenvolvimento da coordenação motora,
capacidade artística, comunicação etc. Decerto que o processo aprendizagem se desenvolve em três processos de
aprendizagem e em três dimensões: humana, político-social, e técnica.

1. A Didática da Formação do Professor

Do ponto de vista pedagógico, o método o qual o professor recorre, com vista a organização racional de todos os
recursos didáticos que levam a um objetivo educacional, deve apresentar-se como um plano ordenado a ser seguido
no ensino. Diante do ponto de vista psicológico, o método reside numa ordem natural e necessária das funções
mentais, no processo de elaboração ou de aquisição de conhecimentos, precisamente a partir di século XX, quando a
escola elementar torna-se universal, tanto as particulares quanto as públicas, proporcionando a noção e a prática da
sociabilidade precisa a infância e à adolescência, tendo em vista a duplicidade de sentido: ajustar o sujeito imaturo ao
moldes de comportamento da geração adulta e exprimir as necessidades e tendências das novas gerações como
instrumento de socialização das gerações mais jovens, diminuindo as tensões sociais ao nível de relações de
acomodação e cooperação entre jovens e adultos.

Tais diferentes concepções sociais e políticas, e as condições dos alunos, determinam o aparecimento de novas
escolas de diferentes tipos, de acordo com os objetivos a que se propõe. Decerto que as condições físicas e mental
dos alunos, a escola pode ser dirigida à criança normais e com deficiências, e de acordo a idade em educação infantil,
ensino fundamental, médio e pós médio (aperfeiçoamento de adultos).

Nesse ínterim, a didática insere nesse processo um elemento papel que estrutura o seu método, em outro momento
estudando, retomando, discutindo e se moldando a teoria e prática da arte de ensinar. No entanto, todo processo de
formação de professores, educadores, e especialistas, deve conter componentes curriculares voltado para o
atendimento sistemático do que fazer educativo, da prática pedagógica. Dentre esse componentes, a didática ocupa
um lugar de destaque. O que afirma Candau (2001, p 13). Dentro do processo de formação, a didática limita-se aos
elementos básicos a saber:o educador,o método a que se recorre o educando,a matéria que ensina e os objetivos
para que se educa.

Para Lukesi (2001.pp27e28) a didática destina-se a atingir um fim. “ a formação do educador que não restringe
apenas à escola,mas como 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.

Nas entrelinhas de Lukesi, fica claro quão é importante a didática para a formação docente. O que é reforçado por
Freire (1977 pag. 55) “ aqui chegamos a um ponto de que talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento do ser
humano. Na verdade o que freire quis dizer é que o inacabamento do ser ou sua não conclusão é própria da
experiência vital. Onde há vida, há inacabamento.”

Nas palavras de Freire, expressa que o educador nunca está pronto nem acabado, mas se fazendo. Faz-se
necessário trazer Rubem Alves no que concerne metaforicamente, o educador com o Professor:

Eu diria que os educadores são como velhas árvores. Possuem uma face, um nome, uma
história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é uma entidade sui generis,
portador de um nome, também de uma história sofrendo tristezas e alimentando
esperanças. E a educação é algo para acontecer neste espaço invisível, e denso, que se
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estabelece a dois. Espaço artesanal.

Além disso, o mesmo autor continua o seu raciocínio, no que diz respeito à constante renovação do conhecimento
docente:

Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o educador pouco importa,
pois o que interessa é um crédito cultural que o aluno adquire numa disciplina identificada
por uma sigla, sendo que para fins institucionais, nenhuma diferença faz aquele que a
ministra. Por isso mesmo, professores são entidades descartáveis, da mesma forma como
há canetas descartáveis, copinhos plásticos de café descartáveis. De educadores para
professores realizamos o salto de pessoas para funções. (ALVES, Rubem. 1983, pag.
17-18).

Nas palavras de Rubem Alves fica claro que educador é um sujeito diferente de professor, e que um exerce papeis
diferentes. Mas que, tanto o educador como o professor exercem essa sublime função: a de ensinar.

Um outro ponto de destaque é a importância da consciência política do educador. Para Freire, a educação é um ato
político: um ato que sempre é praticado a favor de alguém, de um grupo, de algumas idéias e, conseqüentemente,
contra alguém com outro grupo e contra outras idéias.

Nesse contexto, os diferentes posicionamentos pessoais e profissionais do educador envolvem diferentes modos de
entender e organizar, o processo ensino- aprendizagem, e, por isso, a sua ação educativa revela sempre uma opção
política.

Para Mizukam, (1986, pag. 4) subjacente a esta ação estaria presente implícita ou explicitamente, de forma articulada
ou não, “um referencial teórico que compreendesse os conceitos de homem, mundo e sociedade, cultura,
conhecimento etc.”

Entendendo o posicionamento de Mizukami, o educador e o professor ou vice versa, precisam se apropriar aporte de
teorias que venha de conta de uma ação que dê conta dessa formação homem, mundo e consequentemente
sociedade cultura e conhecimento. Todas as tendências pedagógicas, críticas e não críticas estão embasadas em
teorias do conhecimento, oriundas de pesquisas nas áreas de biologia, psicologia ou sociologia e resulta de uma
relação sujeito-ambiente, isto é, deriva de uma tomada de posição epistemológica em consonância ao sujeito e ao
meio.

Dessa forma o educador pode adotar um outro aspecto das diferentes tendências,desde que este posicionamento
esteja coerente com a sua filosofia de educação. Mesmo sendo este um progressista,o professor pode adotar uma
metodologia própria da tendência escolanovista, considerando assim as premissas básicas da abordagem que
privilegie em sua práxis.( do grego práxis: ação,fato de agir,execução,realização.

Faz-se necessário ressaltar que até hoje não encontramos uma teoria que dê conta de todas as expressões e
complexidade do comportamento dos sujeitos em situação de ensino aprendizagem.

Desse modo,o papel da Didática que vem sendo desempenhado nas principais teorias ou Tendências Pedagógicas
está influenciando a formação do educador brasileiro.

2.3 A Didática nas teorias não críticas

No século XVII, A Didática Magna de Comênio,procurou um método que pudesse ensinar tudo a todos ( Esta é a
Didática Tradicional),”cuja contribuição maior é ter atentado para a organização lógica do processo
ensino-aprendizagem,nos seus aspectos mais gerias” (CANDAU,1998,Pag.29).

A valorização desse método, que foi peculiar na Teoria do Método Único, abstrato e formal, baseava-se em uma
psicologia tipicamente racionalista.
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“... Comênio, Pestalozzi e Herbart, formularam um método que acreditavam ser dotado universalmente e ser capaz de
pôr ordem e unidade em todos os graus do saber” (TITONE, 1996 pag. 467) .

Herbart estruturou um método de ensino baseado na ordem psicológica de aquisição do conhecimento. Tal método
organizou-se de acordo as etapas: preparação, apresentação, associação, sistematização e aplicação.

O método Herbartiano, é , até hoje seguido por muitos professores. Muitos deste seguidores concorda com a
tendência tradicional de educação, entendendo que a didática deve estar pautada para a divulgação dos conteúdos de
ensino, com fim em si mesmo. É valorizar o conteúdo pelo conteúdo, que tem como centro do ensino aprendizagem o
professor. Este assume uma postura autoritária, privilegiando a exposição oral sobre qualquer outro procedimento de
ensino. (Método no Brasil, desde os jesuítas, com influência religiosa até o final do império e o começo da Primeira
República, como ênfase a Pedagogia Tradicional).

No final do império, cerca de 75% dos estudantes estavam matriculados em escolas
privadas, inclusive escolas normais, boa parte delas provavelmente pertencentes a
instituições católicas (LIBANEO , 1997, pag. 90)

Nessa tendência, a Didática está embasada na transmissão cultural, tendo o aluno como um ser passivo, atribuindo
um caráter dogmático aos conteúdos de ensino e ao professor a figura principal do processo ensino- aprendizagem.
Quanto a avaliação da aprendizagem , baseava-se em provas argüições, de caráter puramente classificatório.

Entretanto nos anos 20, esta tendência começa a sofrer críticas com o despontar da tendência Liberal Renovada
Progressista- Escola Nova.

Destarte, no final do século XIX e início do século XX, a Psicologia surge como Ciência independente, contribuindo de
forma relevante com a educação. De modo que é o indivíduo que aprende, portanto a aprendizagem se dá na pessoa.
Dessa forma, o processo de ensino- aprendizagem centra-se no aluno e não mais no professor, e a avaliação passa a
ter um caráter qualitativo.

Conforme Mizukami (1986) a tendência Liberal Progressista ou Escolanovista (Escola Nova) poderia ser chamada
didaticista, haja vista os aspectos didáticos. Preconizaram esta tendência os educadores: Anísio Teixeira, Lourenço
Filho e Fernando de Azevedo, todos criticavam ativamente a tendência tradicional. “É esse, efetivamente, o tom que
vão assumindo estudos pedagógicos, bem como a estruturação dos Cursos de Formação de Professores (LIBNEO,
1997. Pag. 100).

Nesse momento é instaurada uma nova tendência educacional- a Liberal Progressivista ou Escola Nova- então
conhecida nos Estados Unidos e que chega ao Brasil na década de 1920, formalizada em 1932, com o manifesto dos
pioneiros da Escola Nova. Vale salientar que esta tendência trouxe informações imprescindíveis para a prática de
ensinar, bem como as modificações nos papéis do professor e do aluno. Dessa forma, a maioria dos professores não
estavam bem preparados e se sentiam inseguros. Ainda nesse momento, Saviani ousa dizer que os docentes além de
se sentirem despreparados para assumir uma nova prática comum.

Com a Escola Nova, não queriam também ser “tradicionais”; isto fez com que esses docentes deixassem de fazer, na
prática pedagogia, o que sabiam e fizessem mal feito o novo.

Outrossim, podemos dizer que a Didática da Escola Nova, reside na preocupação de como viabilizar o processo
ensino- aprendizagem de modo a possibilitar ao aluno uma participação ativa neste processo, resguardando suas
características,seus interesses,seus sentimentos para que a escola seja de fato um local prazeroso e que retrate a
vida de maneira mais fiel possível.

A influência da Psicologia na Educação levou ou educadores a elaborarem uma proposta educacional não-diretiva,de
liberdade de aprender,guiados pelos trabalhos de Carl Rogers (psicólogo norte americano),que desenvolvia um
trabalho terapêutico na linha não diretiva,centrado na pessoa .

Já na metade do século XX seguido do crescimento da sociedade industrial fortemente alicerçada na tecnologia,surge
ai uma outra tendência – a tecnologia – os meios passam a ser o foco de garantia nos resultados do processo
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ensino-aprendizagem, e os métodos tornam-se sofisticados. Segundo Libâneo:

As teorias da aprendizagem que fundamentam a Pedagogia tecnicista dizem que
aprender é uma questão de moderação do desempenho: o bom ensino depende da
organização eficiente com base nas condições estimuladoras, de modo que o aluno
saia da situação de aprendizagem diferente de como entrou (1987, pág. 30).

Nos dizeres de Libâneo, o aprender é uma questão oriunda do desempenho, do fazer do aluno, é uma questão de
tempo, pois o bom ensino depende da boa organização e de estímulos para que o aluno aprenda e saia diferente de
como ele entrou na escola, ou seja que de fato aprenda.

A Didática na sua tendência priorizou o caráter prático do ensino.

Na colocação de Saviani (1983) a vida dos professores ficou mais complicada na implantação da tendência tecnicista,
oficializada com a promulgação da lei 5692/71 para o ensino de primeiro e segundo graus (na época). Desse modo, o
ensino tecnicista exigia a aplicabilidade de uma metodologia mais satisfatória e não distante da realidade da maioria
dos professores. Além da ênfase na técnica, do ensino, ressalta-se um grande esvaziamento no que diz respeito aos
conteúdos, contribuindo fortemente para a fragmentação da educação no Brasil.

2.4 A Didática nas Teorias Críticas

Nos anos 80, se inicia ainda sobre o momento de efervescência e ansiedade do restabelecimento do estado
democrático de direito no Brasil,após um longo período ditatorial militar.Os movimentos sociais ganham forças,os
operários unem-se aos professores na luta pelas decisões político-educacional,em defesa da escola pública e pela
democratização do ensino.Nessa época a DIDÁTICA é fortemente influenciada pelas Teorias Críticas da
Educação.Tal influência vinda de diferentes enfoques e confrontos de seus pesquisadores em um pluralismo de ideias
e de inquietudes que serviram como morte na sua trajetória e em novos rumos.

Momentos para trocas de saberes entre os educadores aconteciam no país.Refletiam o repensar a
Didática,enfatizando política dos educadores,opondo-se à visão anterior tecnicista da Didática como disciplina
instrumental.Resultou assim na historização da Didática com educação premente voltada para o novo projeto histórico
que nascia no Brasil,uma Didática Fundamental.

Tais preocupações que nortearam as investigações na área giravam em torno
de:ideologia,poder,alienação,conscientização,reprodução,contestação do sistema capitalista,classes sociais.

1. As Pedagogias Progressistas

No Brasil, a Pedagogia crítica Libertadora de Paulo Freire atribui à educação o papel de denúncias das condições
alienantes do povo passando a fundamentar as críticas dos professores que assinalavam os mecanismos de opressão
da sociedade de classes.

Para Libâneo (1993),a teoria Freire não tem uma proposta explicita para a Didática.Há,no entanto,uma Didática
implícita na orientação do trabalho escolar,em que o ensino é centrado na realidade social: “ é uma didática que busca
desenvolver o processo educativo como exercício que se dá no interior dos grupos sociais e dessa forma o professor
é o coordenador das atividades que se organizam pela ação conjunta dela e dos alunos” (p.69-71)

Freire se preocupa com a educação das classes populares,inicialmente de caráter extra-escolar não oficial.Seus
princípios e práticas tornaram-se referências para professores no mundo inteiro,a saber: a valorização do cotidiano do
aluno;a construção de uma práxis educativa que estimulava a sua consciência crítica,tornando-o o sujeito de sua
própria história.

Contudo, outras correntes autoritários surgem no Brasil contrapondo-se ao sistema de exploração e dominação
ideológica a exemplo como a pedagogia Histórico- Crítica e Pedagogia Crítico- social dos Conteúdos, que se
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fundamenta em uma Teoria crítico- pedagógica capaz de orientar a prática cotidiana dos professores, assumindo a
pedagogia como ciência da educação a para a educação.

A Pedagogia Crítico- social dos conteúdos atribui relevante importância à Didática, considerando que esta tem como
objetivo a direção do processo de ensinar, visando os fins sociopolíticos e pedagógicos, e as condições e meios
formativos, convergindo para promover a auto- atividade dos alunos que é a aprendizagem .

3.1 Célestin Freinet e sua Pedagogia

Freinet, prisionava a reflexão , a experimentação e o compromisso com uma escola democrática e popular, de forma a
proporcionar aos outros os instrumentos necessários à sua emancipação, através da “autogestão e educação pelo
trabalho”. Freinet propunha como atividade para os alunos a produção de textos livros, a imprensa escolar, à
correspondência interescolar, a biblioteca de trabalho, o fichário escolar cooperativo, a horta, o uso do Tear, os
ateliers de artes. Esse aparato de técnicas objetvia das condições ao sujeito para exercer a cidadania.

Freinet organizou junto aos alunos o “livro da vida”, onde era registrados os fatos mais interessantes vivenciados no
espaço escolar.

3.1 A Teoria de Piaget

Seus estudos tinham como preocupação a epistemologia (teoria do conhecimento) em uma perspectiva interdisciplinar
e constitutivista. Elaborou também a Teoria Psicogenética, a qual procurava mostrar por quais mudanças qualitativa a
criança passa, desde o estágio inicial de uma inteligência prática até o pensamento formal.

Segundo Piaget, o conhecimento resulta de uma inter- relação de um sujeito que conhece o objeto a ser conhecido.
Nesse contexto a aprendizagem depende do estágio de desenvolvimento da criança.

3.2 Vygotsky, o téorico histórico cultural

Lev Semynovitvh Vygotsky, ao elaborar sua teoria buscou-se no vínculo histórico- cultural, em uma nova relação entre
sujeito e objeto de construção do conhecimento. Junto a outros teóricos utilizavam-se de uma abordagem
interdisciplinar e construtivista para investigar o reflexo que o mundo interior exerce no mundo interior dos sujeitos a
partir da interação destes com a realidade.

Para estes estudiosos, a aprendizagem favorece o desenvolvimento das funções mentais e começam desde que o ser
humano nasce. O conhecimento se dá a partir da ação ativa e interativa do ser humano sobre a realidade. A
aprendizagem escalar deve favorecer o desenvolvimento real (capacidade que os alunos têm para realizar sozinhos
as tarefas), ou seja, Zona do Desenvolvimento Real (ZDR) e o proximal (possibilidades que os alunos revelam quando
as atividades são medidas pelo professor ou colegas mais experientes), ou seja, Zona do Desenvolvimento Proximal –
ZDP. No entendimento desse teóricos, as mudanças que ocorrem com as pessoas decorrem da interação destas com
a própria historia, cultura e sociedade.

As referidas teorias passavam a revigorar o cenário da educação brasileira, com vista a necessidade de defesa da
ação libertadora do sujeito humano silenciado pela realidade objetiva de mercado.

Nos anos 90 passamos a vivenciar a era das incertezas na vida da sociedade brasileira da educação :

Há uma consolidação do projeto neoliberal, ampliam-se as formas de exclusão
social e cultura e uma intensificação da globalização econômica e da mundialização
da cultura com processo de globalização e a crise de paradigmas no nível das
diferentes ciências (CANDAU, 1997, pag. 72).
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Nas palavras da autora, o projeto liberal dos anos 90, houve uma intensificação de modos e saberes, haja vista a
globalização da cultura, ao mesmo tempo em que se ampliam formas de exclusão, forçando uma crise de paradigmas
das diferentes ciências.

Contudo, a partir de então as pesquisas na área de Didática Crítica, voltaram-se para o interior da escola de Ensino
Fundamental, com a finalidade de conhecer melhor o cotidiano e o fazer da escola.

Outrossim, diversos educadores e profissionais da áreas de Sociologia, Psicologia e Filosofia colaboraram na
investigação sobre a pratica pedagógica e escolar. Diversas experiências educacionais ocorrem no país, deflagradas
pela nova Lei de Diretrizes e Bases, -9394/96, reformas curriculares realizadas e orientadas na maioria das vezes, por
políticas educacionais “oriunda de fora”, ditatórias muitas vezes, por organismos internacionais.

Nessa efervescência, cada vez mais, as ciências, questionavam o paradigma cientifico até então utilizado, baseado na
produção e divulgação do conhecimento. Este por sua vez, afirmava que o mundo e o sujeito histórico também são
construções culturais e os conhecimentos não devem ser tratados de forma compartimentalizada, mas assim: se
estudasse as diferentes áreas do conhecimento de forma interligada, como um todo que formam. Por sua vez a
Educação inclinava-se para essa visão holística, priorizando cada vez mais a integração de conteúdos e a percepção
do aluno, não apenas um ser intelectual, mas considerando os aspectos: emocional, cultural, social e sexual. Ainda
nesse período, pesquisas realizadas na Europa e nos Estados Unidos sobre formação docente cuja perspectiva era a
do ensino como PRÁTICA REFLEXIVA, (por esta perspectiva, o ensino visto como forma de investigação e
experimentação).

A Prática Reflexiva, introduzida pelos teóricos Dewey, Donald Schon e seguidos por Zen Zeichner, entre outros, visa
ao desenvolvimento da capacidade reflexiva dos professores de forma a pensarem a própria ação no e durante o seu
fazer pedagógico

4 A didática e a vida

A didática é uma ciência voltada para o ser humano, com o propósito de ajudar e de educar o homem, dando-lhe
possibilidades para melhor realizar e viver a vida. Contudo, toda ciência que não está para o homem é anti-humana e
não pode ser educativa. Pois, o homem, para viver dignamente precisa de ajuda da educação, da pedagogia, da
didática e demais ciências.

O homem busca a possibilidade de desencadear a vida com toda plenitude; um ser que, mesmo com toda a
ansiedade, quer viver. Sendo assim, o homem vive a feliz angústia do querer viver, ser alguém e junto a alguém. Sua
grande meta é ter uma vida feliz. Porém, o viver do homem não se limita a estar aqui ou ali. Ele se proteja para o
mundo e para a existência, indo além do “agora”, porque este “agora” não o satisfaz, uma vez que é limitador. O
“agora” não o torna totalmente presente na perspectiva do profundo. Decerto que, para viver tudo isso, o homem se
desprende de si mesmo em busca daquilo que às vezes lhe é necessário.

No entanto, essa busca não é apenas obra do acaso, do instinto ou mesmo do destino, mas conseqüência da total
consciência de ser existencial, do querer livre e consciente, da responsabilidade.

É possível afirmar, parafraseando os ilustres educadores Ilza Martins e Maximiliano Menengolla, que o único e
exclusivo objetivo neste mundo é buscar o viver, pois o homem, para viver, enfrenta toda e qualquer situação. O ser
humano quer vencer a dor, superar as dificuldades que o impedem de se realizar. Dessa forma, ele busca através das
ciências, respostas para os problemas existenciais. Realiza todos os esforços para superar as dificuldades.

Nesse contexto, podem ser ressaltados alguns questionamentos: a educação ajuda o homem a viver bem a vida Será
que a educação experimentada pelo sistema de ensino brasileiro afasta o homem da vida cotidiana Ou será a
educação nos moldes atuais um massacre dos inocentes, que desconhece a personalidade da criança, impondo-lhe
um resumo das perspectivas do adulto Tais questionamentos requerem reflexão humanística ou não

Dewey diz que: “Nós fizemos de nossas escolas lugares onde sopra quase sempre o vento das palavras. Isto é, para
alguém que tem sede de vida, o vento gelado da morte. A vida! A vida! Ah! Se nós queremos a vida, coloquem-nos na
vida.” É necessário ver o homem como é e como aspira ser. E continua o teórico: “Ouçamos o bater do seu coração, o
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palpitar, os desejos e coloquemo-lo num clima capaz de alimentar e fazer crescer o seu organismo físico e moral.
Aprender Certamente, mas antes de tudo viver e aprender pela vida e na vida”.

Assim, nas palavras de John Dewey, encontra-se a didática em que a criança deve aprender com a natureza, de
modo natural, vivendo a vida na vida. E esta é a grande questão que a educação deve colocar e que as escolas e os
professores devem questionar.

4.1 A didática e a educação

É imprescindível que a didática se fundamente nos princípios da educação. Qualquer que seja a ciência tem como
primeiro objetivo a formação da pessoa na sua totalidade.

É inerente à didática a necessidade de se indagar o que é o homem; o que é a educação; em que consiste o ato de
educar, para saber como ensinar. Pois, são as teorias da educação que darão ao docente segurança na tomada de
decisão no ato pedagógico.

A escola tem uma missão educativa, e esta deve ser essencialmente libertadora de consciências: missão que se
realize e promova a pessoa em todas as dimensões.

5 A Pedagogia

Vocábulo oriundo do termo grego “paidós” = criança; “ago” = conduzo, guio. A Pedagogia, ciência de bem conduzir no
modo de ser e viver, de pensar e agir.

A Pedagogia é um campo de conhecimento teórico e de práticas que se funde e sistematiza diferentes conhecimentos
e processos de outros campos científicos, com o objetivo de dar unicidade à investigação e às ações em relação ao
seu objeto, a prática educativa. Sendo teoria e prática, a Pedagogia formula objetivos e propõe formas organizativas e
metodológicas de viabilização da educação humana. E tem como centro: a formação humana, mediante a qual os
indivíduos adquirem aquelas características humanas tão necessárias para a vida em sociedade, levando em
consideração uma realidade sempre em mudança.

A Pedagogia preocupa-se com a formação humana de sujeitos concretos, com suas condições físicas, emocionais,
intelectuais, sociais, culturais, inseridos num contexto sócio-cultural hoje visto na relação que se dá entre o global e o
local, entre o homogêneo e o diverso, entre o individual e o comunitário. É para esse mundo que a Pedagogia precisa
dar sua contribuição para a formação das pessoas. Depende daí o desafio social a ser enfrentado por esta ciência,
que consiste em saber como auxiliar os indivíduos a agir num mundo em transformação. Posto isso, os pedagogos
precisam questionar-se:

a) que tipo de sujeitos devem se tornar as pessoas que educo, de forma a se capacitarem a atuar e agir de maneira
crítica e criativa na realidade em que vivem

b) qual é o caminho das ações individuais dos sujeitos para que aprendam a atuar de um modo transformador numa
realidade em mudança

Têm-se como respostas o sentido de educar pessoas, de formar profissionais, de formular leis e diretrizes curriculares.
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