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Resumo 
A aula é o espaço pedagógico em que professores e alunos trabalham, mantêm uma 
relação pedagógica de cunho dialógico, constroem conhecimentos e avaliam. É um 
espaço de configuração e reconfiguração de saberes e fazeres na ótica do diálogo entre 
os diferentes saberes, tendo em vista a pluralidade e a autonomia dos sujeitos. Este 
lugar produz inquietações e estimula a pesquisa. O texto aqui apresentado é resultado 
de observações direta de situações de aula e entrevistas semiestruturadas com os seis 
professores, sendo três de Didática – Organização do Trabalho Pedagógico e três de 
Didática Específica que atuam nos cursos de Pedagogia e Biologia. Este texto se propõe 
analisar as relações estabelecidas entre a teoria e a prática na aula universitária. Os 
resultados foram interpretados a partir das contribuições de Libâneo, Cunha, 
Anastasiou entre outros. 
 
Introdução 
Este estudo é parte de uma pesquisa realizada entre 2013 e 2014 em uma 
universidade privada confessional/comunitária e se propôs a investigar a prática do 
docente das matérias pedagógicas nos cursos de Pedagogia e Biologia na sua 
pluralidade e multiplicidade, procurando reconhecer a sua dinâmica e 
processualidade. Compreender como o professor universitário  realiza seu trabalho 
nos cursos de licenciatura provoca inquietações. Que nos remete aos seguintes 
questionamentos: Quais estratégias metodológicas utilizadas pelos docentes do ensino 
superior são consideradas pelos estudantes/docentes como práticas que possibilitam 
novos saberes? Quais são os conhecimentos e significados que docentes e discentes 
constroem em aula quando vivenciam as disciplinas de didática? Como se estabelece a 
relação pedagógica entre docentes e discentes? Quais são os novos saberes e 
oportunidades que estão sendo incorporados na formação do novo professor?  
Esses questionamentos contribuíram para o delineamento do objeto a ser por mim 
pesquisado. O intuito foi buscar compreender como os professores das disciplinas 
pedagógicas dos cursos de licenciatura reconhecem os sentidos e significados que 
atribuem ao seu trabalho pedagógico como formador. Entre as disciplinas 
pedagógicas, compreendo que a Didática Geral e as Didáticas Específicas são as mais 
representativas do campo. 
Compreende-se à docência como uma relação que visa a perceber a importância da 
formação ética e humanista dos alunos, da interação professor-aluno e aluno-aluno, da 
clareza e organização das exposições, da necessidade de adequação da linguagem 
usada em sala de aula, das especificidades do ensino em sua área – articulando 
conhecimento, habilidades e atitudes –, do uso adequado das tecnologias à disposição 
do ensino, entre outras questões. Assim, o professor pensa, organiza, constrói uma 
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intervenção pedagógica atento à complexidade das determinações que atravessam 
sua prática pedagógica. No caso das licenciaturas, essa condição se torna mais 
emergente, pois nesse espaço de aprendizagem o conteúdo é forma. O fazer do 
professor com os seus alunos estabelece a referência da prática pedagógica, que é o 
conteúdo que o professor quer ensinar. Portanto o agir do professor é duplamente 
responsável pelo aprendizado do estudante: pelo que ele diz e pelo que ele faz; ‘o que 
professa’. Por essa razão, a prática dos docentes no campo da Didática, incluindo as 
Didáticas Específicas, merece estudos especiais. 
É importante por isso compreender a Didática e as Didáticas Específicas como um 
campo fundamental na formação profissional dos professores. Procuram elas 
instrumentalizar na perspectiva teórica e prática a atuação dos docentes na escola e na 
aula. Envolvem as matérias de estudo e os instrumentos do trabalho do professor, 
incluindo as relações entre o ensino e a aprendizagem e os conteúdos específicos do 
currículo escolar. Espera-se que a didática faça a mediação cultural e cognitiva entre as 
estruturas do estudante e os objetos do conhecimento, razão pela qual o conceito 
nuclear do didático é a aprendizagem, que por sua vez é a razão do ensino (Libâneo, 
2010, p. 86): 

Ao mesmo tempo, se o ensino se dirige à aprendizagem dos alunos, o saber 
científico precisa converter-se em saber a ser ensinado pelo que a ciência precisa 
passar por uma transposição didática.  

 

Ao concordar com o autor, compreendo que os professores, em especial os de 
disciplinas de Didática e Didáticas Específicas dos cursos de licenciatura, pela 
apropriação dos modos de ação e das compreensões epistemológicas que sustentam 
as suas metodologias, ensinam seus estudantes a serem professores no ensino 
fundamental. Suas práticas revelam concepções e saberes e por elas expressam sua 
profissionalidade. 
Entretanto Libâneo (2011) reforça ainda que não basta o professor dominar o 
conteúdo, ele precisa dominar também os processos investigativos da disciplina, as 
ações mentais, os procedimentos lógicos de estudo da disciplina, pois, na concepção 
atual da aprendizagem, aprender implica a relação do aluno com os objetos de saber. E 
esse é o sentido do ensinar com pesquisa. 
 
Metodologia 
A pesquisa desenvolveu-se contemplando seis docentes universitários dos cursos de 
Biologia e Pedagogia, que trabalham as disciplinas consideradas pedagógicas, ou seja 
de Didática-OTP e Didáticas Específicas nos respectivos cursos. Para compreender essa 
complexidade do objeto em estudo utilizei como instrumento de coleta de dados, a 
observação permitiu registrar as intenções percebidas em alguns aspectos não verbais, 
incluindo gestos e silêncios que ocorriam durante as aulas. Estas foram realizadas ao 
longo do ano, não havendo regularidade nas datas, somente em turnos, pois as 
disciplinas foram oferecidas no noturno. Após observar as aulas desses docentes 
durante  quatro semanas cada um ,realizei as entrevistas semiestruturadas contendo 
questões que possibilitavam aos docentes contar como eles faziam as suas aulas. 
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Os achados 
Nas aulas observadas foram sinalizadas preocupações em construir uma relação 
pedagógica com os alunos, respeitando a heterogeneidade da turma. A análise dos 
dados permite afirmar que as aulas observadas apresentaram evidências de 
articulação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, procurando aproximar o 
professor pesquisador em formação das questões de seu campo de trabalho, muito 
embora tenha havido centralidade no contexto da educação básica, objeto da 
disciplina. 
As aulas observadas centraram-se na práxis social de ambos: docentes e estudantes. 
Na realidade, os docentes e os estudantes desempenharam um conjunto de atividades 
envolvendo exposição oral, discussões de aprofundamento orientadas por questões 
que direcionavam para a inclusão de outras perspectivas de análise e avaliação do que 
foi realizado nas aulas. 
Esse processo só foi possível por meio de situações organizadas pelo professor e que 
serão determinantes na construção do conhecimento, como lembra Anastasiou (2005). 
A abertura ao diálogo e a sensibilidade do professor são elementos importantes na 
constituição da relação pedagógica em sala de aula. Para Freire (1996), diálogo 
promove a experiência da abertura como experiência fundante do ser inacabado, que 
terminou por se saber inacabado. É a abertura ao outro, em busca de respostas ao 
problematizar questões relevantes à formação dos futuros professores, que possibilita 
ao formador perceber-se inacabado. 
Nas aulas observadas, verifiquei que todos os docentes estabeleciam uma relação de 
parceria com os seus alunos, em geral de forma harmoniosa. E o trabalho em grupo faz 
parte das aulas desses docentes. Utilizar essa estratégia metodológica não é 
simplesmente dividir a turma em pequenos grupos e distribuir tarefas. De acordo com 
Anastasiou (2005, p. 75), “as estratégias grupais são um ato que gera aprendizagem 
social e necessita da mediação do outro como facilitador do processo”. Segundo a 
autora, esse outro pode ser o professor, o colega, um texto, um vídeo, um caso a ser 
solucionado ou um tema a ser debatido. Confesso que não registrei nas minhas 
observações nenhuma tensão quando os estudantes se colocavam em grupos, mesmo 
aqueles em que os professores designavam. Mas o que me chamou a atenção é que 
durante as observações também não houve explicação alguma sobre como se 
constituíam os grupos para desenvolver as atividades. Nas entrevistas, questionei os 
docentes por que eles não explicavam como se faz um trabalho em grupo. Todos 
foram unânimes em dizer que os alunos sabiam o que significava. Acredito que esse 
seja um ponto no qual verifico contradição. Afinal, por mais que os estudantes já 
tenham trabalhado em grupo, por se tratar de uma disciplina de didática, os docentes 
deveriam trabalhar o conceito e a organização da estratégia, para que os alunos 
compreendam seus fundamentos. 
Nos depoimentos dos professores, foi possível perceber  que esses docentes planejam 
as suas aulas, que procuram fazê-las, de maneira geral, dinâmicas e contextualizadas. 
Contudo vale lembrar que, de certo modo, a força do habitus e da 
“institucionalização”, conceitos de Bourdieu (1983), acaba regulando os indivíduos e 
cristalizando as suas ações.  
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Conclusões 
Na análise dos dados, busquei compreender a prática pedagógica desses docentes 
considerando as suas particularidades e o contexto econômico e social no qual estão 
inseridos. Nesse sentido, os diferentes instrumentos de coleta de dados me 
possibilitaram, além de analisar a conexão entre o processo de ensino e de 
aprendizagem que ocorre na dinâmica da aula, captar as ações e as interações entre 
docentes e estudantes nas suas manifestações, em seus gestos e silêncios. 
Confirmei que a docência universitária é constituída por um processo complexo, 
envolvendo a formação do professor, as condições de trabalho, as questões 
metodológicas, o uso de recursos tecnológicos e didáticos, bem como as condições 
objetivas do trabalho dos docentes. Todos os docentes evidenciaram uma relação de 
gosto e prazer em exercer sua profissão. Manifestaram profissionalismo, dedicação, 
comprometimento e investimento no desenvolvimento profissional.Todos indicaram 
possuir uma visão processual do ensino que fazem e sobre a aprendizagem que é 
desencadeada. Em alguns momentos, observei contradições nesse processo, porém 
acredito que são sejam ações naturalizadas, como indica Bourdieu (2002, pág 68): 

As experiências, os saberes, os conhecimentos que o professor incorporou e 
construiu ao longo de sua trajetória, traduzidos em processos formativos, 
constituem-se num habitus, ou seja, em uma forma de o professor ser, pensar e 
agir no mundo e na sua prática profissional. (Grifo do autor). 

 

Durante todo o período das observações, busquei verificar como os docentes 
desenvolviam a sua prática, para que pudesse encontrar indícios de situações de 
práticas inovadoras. Entendo a inovação como um movimento de ruptura com o 
pensamento técnico-instrumental, procurando aliar outras racionalidades no processo 
de ensino e aprendizagem. Identifiquei muitas possibilidades inovativas nas práticas 
dos docentes, com especial destaque à relação teoria-prática e ao protagonismo 
docente.  
Ao realizarem suas práticas, os professores afirmam a importância de partilhar 
decisões com seus alunos. Foi verificado tanto nas entrevistas quanto nas observações 
das aulas que os docentes estabelecem com os estudantes uma espécie de contrato 
pedagógico. Ao encontro da contribuição de Sousa Santos (2000), o novo gera 
incertezas, desacomoda, obriga a tomada de decisão. Propiciar que os estudantes 
assumam posições e colocá-los em situação de protagonismo parece ser importante. 
Manifestaram alegria e satisfação em aprender e entusiasmo com as experiências 
vividas. Vivem com eles a didática que querem prescrever, assumindo, na formação de 
professores, as formas de ensinar que se constituem em conteúdo de aprendizagem. 
Ou seja, o professor, em especial o professor de Didática, ensina pelo exemplo, pelo 
que faz junto com seus alunos, pelas metodologias que utiliza, pelas estratégias de 
relação que põe em prática e pelos modelos de avaliação que instaura. Sua docência é 
a didática em ação e deve ser explorada tanto nos seus saberes práticos como nos seus 
pressupostos teóricos. Para Cunha (2000), a relação positiva entre docentes e 
estudantes confirma a condição de que o conhecimento vem sempre no contexto das 
relações humanas. Sua condição de inteligibilidade e significação está atrelada à forma 
com que o professor e seus alunos atribuem sentidos às suas práticas. O entusiasmo, o 
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afeto e a paixão aparecem nas entrevistas dos docentes pesquisados como qualidades 
que identificavam em seus professores. 
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