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Resumo: 

O presente trabalho objetiva analisar o percurso histórico dos cursos de formação de professores 

no Brasil no período compreendido entre 1939 e 2010. Busca traçar uma relação entre as 

licenciaturas e a Didática. Procura, ainda, estabelecer a viabilidade, ou não, de manutenção dos 

cursos de formação de professores imersos na cibercultura estruturados em uma Didática: 

comeniana, escolanovista, tecnicista ou pautada na epistemologia da prática. Finalmente, aponta 

a demanda para a constituição de uma nova Didática para as licenciaturas na atualidade.     
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O debate atual sobre a formação de professores no Brasil reivindica uma distinta visão sobre os 

paradigmas de construção da profissionalização docente em nosso país. A redemocratização 

brasileira a partir dos anos oitenta do século passado, aliado a emergência do processo de 

globalização da economia e, ainda, o desenvolvimento das TIC (tecnologia da informação e da 

comunicação) constituem fatores que fizeram emergir distintas demandas sobre o sistema 

educacional brasileiro neste período compreendido entre o final do século XX e início do século 

XXI.   

A elaboração de uma nova Constituição brasileira (década de 80, século XX), a construção dos 

parâmetros curriculares nacionais (nesta mesma década), a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9.394/96), a redação dos Pareceres de número nove e vinte oito do ano de 

dois mil e um (ambos do Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno), acrescidos das 

Resoluções número um e dois do ano de dois mil e dois (ambas do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno), evidenciam metamorfoses no cenário educacional no Brasil desde o 

final do século passado.       

Este trabalho apresenta por objetivo evidenciar que a atualização dos processos de formação 

docente demanda uma distinta visão da Didática. Para tanto, o presente trabalho elabora uma 

trajetória histórica da Didática no Brasil e aponta novos rumos.  



Como questão norteadora deste trabalho, identificamos: a Didática que estrutura os novos 

cursos de formação de professores no Brasil (após o ano de dois mil dois), neste início de 

século, atende as demandas do cenário educacional atual? Levantamos a hipótese de que: a 

Didática é eminentemente psicológica e, desta maneira, urge identificarmos o sujeito da cultura 

digital. Condição sine qua nom para erguer o novo edifício teórico da Didática na cibercultura, 

sem a qual os cursos de formação de professores permaneceram a deriva, sofrendo a ausência de 

referenciais didático-pedagógicos que lhe forneçam identidade.   

Para a construção de nosso trabalho, desenvolvemos como procedimento metodológico o 

processo de análise bibliográfica e documental. No que diz respeito à relevância e pertinência, 

acreditamos que a atualização da Didática, em face da cibercultura, torna-se questão 

fundamental para reestruturação dos cursos de formação de professores no Brasil na 

contemporaneidade. Finalmente, identificamos, neste início de século, uma carência da 

disciplina Didática nas licenciaturas brasileiras, fator este indicador da necessidade de uma 

renovação das pesquisas em Didática diante do cenário digital nas sociedades hodiernas. 

 

A didática no Brasil: uma perspectiva histórica  

Para nos aproximarmos da história recente da Didática, encontramos uma documentação que 

revela o caráter central da Didática na primeira metade do século XX. Na análise do documento, 

Decreto-lei n 1.190 da Câmara Federal de 04 de abril de 1939, expedido durante o governo de 

Getúlio Vargas, verificamos, em seu artigo 21 que o curso de Didática foi situado como 

responsável pela constituição do curso de formação superior de professores no Brasil. 

Importante destacar que é desta forma que se inicia a formação de professores em nosso país. O 

citado documento materializa-se com a criação da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ). Ficou 

estabelecido, então, que a Didática, enquanto curso, apresentava as potencialidades para formar 

professores; também é possível enfatizar que a Didática aparece nesta legislação como 

disciplina formadora de professores, ou seja, a Didática possuia a dupla função na formação 

docente: curso e disciplina.  

Assim, partir dos anos quarenta do século XX, encontramos o início dos cursos superiores de 

formação de professores no Brasil. Em tais cursos era possível encontrar uma centralidade da 

Didática (como curso e disciplina) na formação docente, o que contribuiu para caracterizar um 

padrão de prática docente. Este modelo de formação se notabilizou, entre outros aspectos, por 

apresentar uma ênfase em questões tais como: (a) centralidade no discurso do mestre, ou seja, 

na retórica como método de ensino; (b) visão conteudista, em outras palavras, a aula era vista 

como momento de transmissão da cultura humana produzida e acumulada; e (c) o professor 



como centro do processo, isto é, como arauto do conhecimento no cotidiano das aulas. A prática 

docente, neste contexto, assumia dimensões artesanais (aula como arte, perspectiva herdada da 

Grécia antiga) nas quais o professor aprende a ensinar ensinando; em outras palavras, o 

professor apresenta uma tehcnè1 e não uma episteme2 dentro de uma concepção típica da paideia 

grega.  

Constituiu-se, assim, o famoso modelo de formação de professores que ficou conhecido como 

três mais um (3 + 1), ou seja, o aluno cursaria três anos em curso de bacharelado e, 

posteriormente, como apêndice ou formação residual realizava um ano do curso de Didática, 

tornando-se licenciado (artigo 49 do citado decreto-lei). Este curso de Didática perdurou até 

19463.  

Concomitante a este cenário brasileiro, consolida-se a Filosofia Pragmatista, gestada nos 

Estados Unidos e baseada em pensadores como Willian James (1842-1910) e John Dewey 

(1859-1952), cujas ideias vão reverberar em terras brasileiras por meio de diversos trabalhos 

como, por exemplo, os de Anísio Teixeira (1900-1971), aluno e admirador de Dewey. A 

perspectiva de constituição de uma nova ciência, a Psicologia, com possibilidade de 

compreender o desenvolvimento e o funcionamento da mente humana, gerou reflexos na 

Pedagogia brasileira, provocando severas críticas à Didática tradicional, hegemônica no início 

do século XX.  

Também emergiam, neste momento, no universo acadêmico nacional as ideias da Escola Nova. 

Esta proposta pedagógica que enfatizava o ‘aprender a aprender’ vai se expressar durante a 

década de 1950 na Didática Moderna, assim intitulada por Luiz Alves de Mattos (1907-1980), a 

qual confere destaque à fundamentação psicológica da ação docente (MATTOS, 1971, pp. 126-

127). Diz este autor:  

 
o método didático é, portanto, muito mais psicológico do que lógico, e mais 

compreensivo, envolvendo não apenas a atividade cognitiva dos alunos, mas todo o seu 

complexo dinamismo biopsicológico, posto a serviço da aprendizagem e da educação. 

[…] Modernamente, não mais se admite a teoria do método único, de validade 

universal, capaz de 'ensinar tudo a todos', como pretendiam os antigos didatas, a partir 

de Comenius. Tal teoria baseava-se no fato pressuposto de que todos os alunos 

                                                           
1 Segundo Tardiff (2010, p. 354): “[...] termo que se pode traduzir tanto por ‘técnica quanto por ‘arte’.”  
2 De acordo com Tardiff (ibid, p. 355):“Na cultura grega antiga, que tomamos aqui como quadro de 
referência, a arte (technè) se distinguia, por uma lado da ciência (episteme)”.   
3 De acordo com André e Oliveira (1997, p. 08): “Pouco a pouco o curso de Didática vai se extinguindo, 
até que o Decreto-lei nº 9.092, de 26 de março de 1946, acaba definitivamente com sua obrigatoriedade.”     



reagiriam de maneira uniforme e constante aos mesmos estímulos didáticos, 

independente dos traços e características pessoais do professor e dos próprios alunos.  

 
Assim, na primeira metade do século passado consolida-se uma Didática eminentemente 

psicológica. Nesta interseção entre Didática e Psicologia surge uma prática pedagógica pautada 

nas contribuições da Psicologia Científica direcionada particularmente para: (a) os processos de 

desenvolvimento humano, e (b) os processos de aprender, os quais orientavam os professores 

em suas atividades docentes (didáticas).   

Ao abordar a Didática, Mattos (1971, p. 27) identificou tal disciplina como: “conjunto de 

doutrinas, princípios, normas, recursos e técnicas de ação educativa”. Nesta direção, vai se 

posicionar a favor da vinculação estreita da Didática aos diversos ramos da Pedagogia.  

Mattos (1971) tem como pressuposto a concepção de que a formação de professores não é uma 

função inata ou dom, mas deve ser constantemente buscada. Sustenta a urgência de se 

estabelecer, a partir dos pressupostos da Didática, então denominada de Moderna, um norte para 

poder ocupar um lugar de destaque na formação de professores no país. Estabeleceu as aptidões 

necessárias para o magistério, que possibilitam, em conjunto com as ações didático-

pedagógicas, gerar uma autêntica reforma no ensino.  

Ao vincular a Didática aos procedimentos que viabilizam o desenvolvimento do aprender, 

Mattos (1971) firmou a centralidade da Didática entre as disciplinas pedagógicas, estabelecendo 

os componentes que tal disciplina analisa, a saber; o educando, o mestre, os objetivos, as 

matérias de ensino e o método.  

No momento em que este autor estabelece uma nítida distinção entre a Didática Tradicional e a 

Didática Moderna, identifica-se, na primeira, uma ênfase no ensinar, em outras palavras, no 

falar do professor, valorizando, excessivamente, o conteúdo e o intelectualismo, enquanto na 

segunda, uma centralidade no aprender e no aluno. Fato este que veio descortinar uma 

concepção de prática docente baseada não mais apenas no conteúdo, como alvo da ação 

educativa, mas sim no aprender do aluno, isto é, o fenômeno a ser estudado, conhecido e 

desenvolvido na cultura escolar. Como afirma Mattos (1971, pp. 72 e 73):  

 
muito longe estamos, portanto do antigo conceito pré-científico de que os alunos 

aprendiam apenas ouvindo passivamente as explanações do mestre e decorando 

textualmente as lições do compêndio. O resultado disso só podia ser uma pseudo-

aprendizagem de fórmulas verbais sem nexo ou confusamente repetidas pelos alunos, 

sem nenhum proveito real para a vida.  



[...] Ensinar é, pois, fundamentalmente, proporcionar aos alunos oportunidade de lidar 

de maneira inteligente e direta com os dados da matéria, organizando, conduzindo e 

controlando experiências rendosas de atividades reflexivas e propositadas. Em síntese, 

ensinar é dirigir com técnicas apropriadas o processo de aprendizagem dos alunos na 

matéria. É encaminhá-los nos hábitos da autêntica aprendizagem, que os 

acompanharão através da vida e os habilitarão a compreender e a enfrentar mais 

inteligentemente as realidades e a problemática da vida em sociedade.  

 
        

Encontramos, então, na prática do aprender o objetivo central a ser percorrido pela ação 

educativa; foco privilegiado pela Didática Moderna, o qual é fator determinante da oposição 

entre e esta e a Didática Tradicional.    

Aspecto que ocupou um lugar importante em Mattos (1971) foi o método didático. Para este 

autor, tal método, diferentemente do método lógico, é muito mais psicológico do que lógico. 

Enquanto o primeiro se ocupa em estabelecer as leis do pensamento e do raciocínio e é 

característico das inteligências adultas, o segundo é apropriado para conduzir inteligências 

imaturas, isto é, conduzir a aprendizagem dos alunos do elementar ao complexo e do concreto 

para o abstrato.  

Apontada a importância do método tanto no ensino quanto na aprendizagem, observou-se uma 

ênfase capital em refutar a existência de um método único, como proposto por Johanes 

Comenius (1592-1670), em sua Didática Magna4 e também assumida por Johann F. Herbart 

(1776-1841) quando propõe os seus cinco passos formais para o desenvolvimento do conteúdo 

da aprendizagem.  

Em seguida às contribuições do professor Luís Alves de Mattos sobre o que ele denominou de 

Didática Moderna (basicamente escolanovista), foi possível encontrar em Carvalho (1972, p. 

34), uma ratificação do que denominamos de Didática psicológica: 

 
[...] Se ensinar é orientar a aprendizagem, só podemos ensinar se conhecermos a 

natureza e o processo de aprender.  

Eis porque não pode haver uma didática dissociada de uma certa posição na área dos 

estudos psicológicos referentes à aprendizagem. Didatas e psicólogos precisam 

                                                           
4 Segundo Comênius (1997, p. 127): “Portanto, a arte de ensinar não exige mais que uma disposição 
tecnicamente bem feita do tempo, das coisas, e do método. Se formos capazes de estabelecê-la com 
precisão, ensinar tudo a todos os jovens que vão à escola, sejam quantos forem, não será mais difícil que 
imprimir mil páginas por dia com bela escrita em caracteres tipográficos, transportar casas, torres e 
qualquer peso com a máquina de Arquimedes, ou navegar sobre o oceano e ir para o novo mundo.”        

   



caminhar lado a lado, para juntos desvendarem o mistério que envolve o milagre 

sublime do aprender e do ensinar.   

 
 

Essa Didática psicológica no Brasil, também sofreu influência de outra escola de Psicologia, 

conhecida por Behaviorismo ou Comportamentalismo, em especial o chamado Behaviorismo, 

desenvolvido por um pesquisador norte-americano, Bhurrus Frederick Skinner (1904-1990), que 

por meio do condicionamento operante5 influenciou a Pedagogia, contribuindo para a 

consolidação da Pedagogia Tecnicista. O tecnicismo educacional por meio do ‘ensino 

programado’ (CANDAU, 1969) proporcionou o desenvolvimento da Didática Instrumental que 

preponderou durante os anos setenta do século passado.   

Ao mesmo tempo em que o tecnicismo se expandia, iniciava-se, nos anos setenta, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), conforme Saviani, (2011), o curso de doutorado 

em educação coordenado pelo professor Dermeval Saviani tendo como orientandos, entre 

outros: Carlos Roberto Jamil Cury, Neidson Rodrigues, Paollo Nosela, Osmar Fávero, Guiomar 

Namo de Mello e Luís Antônio Cunha. Segundo (Saviani, 2011 p. 61): “costumo situar o ano de 

1979 como um marco da configuração mais clara da concepção histórico-crítica”. Tal 

concepção deu um cunho político-social e, portanto, fez por desenvolver uma visão crítica à 

pedagogia6. Iniciava-se, desta maneira, uma distinta concepção de Didática como afirma Veiga 

(1988, p.39):  

 
assim, o enfoque da Didática, de acordo com os pressupostos de uma Pedagogia 

Crítica, é o de trabalhar no sentido de ir além dos métodos e técnicas, procurando 

associar escola-sociedade, teoria-prática, conteúdo-forma, técnico-político, ensino-

pesquisa. Ela deve contribuir para ampliar a visão do professor quanto às perspectivas 

didático-pedagógicas mais coerentes, com nossa realidade educacional, ao analisar as 

contradições entre o que é realmente o cotidiano da sala de aula e o ideário 

pedagógico calcado nos princípios da teoria liberal, arraigado na prática dos 

professores. 

Na década de 80, esboçam-se os primeiros estudos em busca de alternativas para a 

Didática, a partir dos pressupostos da teoria crítica.     

 

                                                           
5 Cf. Skinner 2006.  
6 Para Gabriel (2010, p.21): “Teoria educacional crítica’, ‘pedagogia crítica’, ‘novo paradigma’, ‘Nova 
Sociologia da Educação’, são expressões que aparecem como sinônimos, traduzindo, de certa forma, a 
dificuldade de reagrupar sob uma única expressão ou sob um único adjetivo o conjunto de orientações 
teóricas e práticas que passam a servir de referencial alternativo ao campo da educação a partir do final da 
década de 70” 



Corroborando esta perspectiva de Veiga (1988), torna-se importante destacar o notável fato 

ocorrido na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em novembro de 

1982, no encontro de pesquisadores em educação que teve como objetivo de debater a Didática. 

Tal encontro, denominado ‘A Didática em Questão’7, desencadeou a crítica à denominada 

Didática Instrumental, fazendo emergir perspectivas de constituição de uma distinta visão da 

Didática: a Didática Fundamental, em oposição à Didática Instrumental, hegemônica até final 

dos anos setenta.   

No ano seguinte (1983), em outro encontro de pesquisadores da área de Didática, também na 

PUC do Rio de Janeiro, aprofundou-se a emergência do que ficou conhecido, desde o encontro 

anterior, como Didática Fundamental, a qual, como afirma Candau (2007, p. 23):   

 

a perspectiva fundamental da didática assume a multidimensionalidade do processo de 

ensino-aprendizagem e coloca a articulação das três dimensões, técnica, humana e 

política, no centro configurador de sua temática.     

 

Na mesma década de oitenta, o professor José Carlos Libâneo (1985) publicou o livro: 

“Democratização da escola pública. A pedagogia crítico-social dos conteúdos”, responsável pela 

construção de uma nova concepção da pedagogia brasileira. De acordo com Libâneo (2006, p. 

15) esta distinta concepção está assentada em uma determinada linha orientadora. Diz ele:   

 
a linha orientadora destas ideias foi colhida, principalmente, dos estudos e pesquisas 

conduzidas por Dermeval Saviani, Guiomar Namo de Mello e Carlos Roberto Jamil 

Cury que, ao lado de outros, vêm se dedicando a fundamentar uma tendência de 

pensamento pedagógico diferenciada, tanto dos modelos mais clássicos (pedagogia 

tradicional e pedagogia nova), como das propostas pedagógicas de cunho crítico 

atualmente em voga entre nós (especialmente a pedagogia libertária e a pedagogia 

libertadora). Essa tendência busca inspiração nos escritos de Marx e Gramsci sobre 

educação e nas obras de Snyders, Sucholski, Manacorda e outros.    

A concepção de educação enquanto articulada com as realidades sociais expressa-se 

na ideia de “mediação” que vem sendo desenvolvida pelos outros brasileiros citados.  

 
 

                                                           
7 Segundo Candau (2001, p. 9): “Neste contexto se situa o movimento de revisão da Didática que, 
especialmente, a partir do 1º Seminário: A didática em questão, realizado na PUC-Rio em 1982, tem se 
afirmado e ampliado progressivamente suas atividades ao longo de toda a geografia nacional.”    



 A emergência desta nova tendência da educação brasileira construída por Dermeval Saviani, a 

qual toma a pratica social como ponto de partida e chegada da educação escolar, sendo bem 

retratada por José Carlos Libâneo nos anos oitenta, não poderia deixar imune a Didática. Na 

tentativa de uma ressignificação a Didática neste período, pós-comeniano, pós-Herbart, pós-

escola nova e pós-instrumental, procurou-se estruturar a Didática Fundamental seguindo os 

horizontes da pedagogia crítico-social dos conteúdos de José Carlos Libâneo, como afirma 

Candau (2011, p. 36):  

 
É nesse sentido que me parece estar o grande desafio da Pedagogia Crítico-Social dos 

Conteúdos. Ela traz um elemento que me parece importantíssimo para a reflexão da 

Didática; e, na minha opinião, um elemento que até hoje não tem sido considerado 

seriamente pela reflexão didática: o conteúdo, a estrutura e a organização interna da 

cada área do conhecimento, como um elemento estruturante do método didático.  

   
A partir de tais dados podemos inferir uma tentativa de superação da Didática diante dos 

distintos horizontes que perpassam a Pedagogia brasileira nesta década de oitenta. De uma 

Didática eminentemente psicológica e diante de um sujeito bem definido nas práticas 

pedagógicas, passamos para uma Didática, de cunho sócio-político-histórico, na qual o sujeito 

coletivo ganha centralidade.  

Encontramos na década de 1990 alterações significativas no cenário internacional que culminam 

com um processo de valorização da educação (Candau, 2002). No Brasil nesta mesma década 

surgem a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96) e distintos 

horizontes para a educação escolar. Na Didática Pimenta e Anastasiou (2011 p. 49) afirmam:  

 
recente estudo sobre pesquisas no Brasil, no período entre 1996 e 2000, constata que 

essa nova compreensão do ensino como fenômeno complexo vem direcionando as 

necessidades de investigação e as abordagens metodológicas na perspectiva 

denominada epistemologia da prática, que investiga o ensino em situação.  

 
 

Esta ênfase em uma Didática de cunho político-social que tem a prática como ponto de partida e 

chegada8, ou seja, amparada por visões sociologizantes da educação em superação à visão 

psicologizante da Didática, pode ser percebida por meio de recente legislação sobre a formação 

de professores. Estamos nos referindo ao Parecer nº 09 aprovado em 08 de maio de 2001 e do 

Parecer nº 28 aprovado em 02 de outubro de 2001, ambos do Conselho Nacional de Educação 

                                                           
8 Cf. Saviani (2009,  pp. 63-65).    



(Conselho Pleno). Além desses dois pareceres destacam-se e as resoluções número 01 de 18 de 

fevereiro de 2002 e número 02 de 19 de fevereiro de 2002 ambas também do Conselho Nacional 

de Educação (Conselho Pleno), que estabelecem novos parâmetros para a formação docente no 

Brasil. Neste conjunto de documentos destaca-se na formação dos professores, a dimensão 

prática, minimamente oferecida em 1000 horas de atividades.     

Encontramos em Gatti, (2010) um dado significativo identificado em currículos dos cursos de 

licenciatura, a saber: Biologia (31 cursos), Língua Portuguesa (32 cursos) e Matemática (31 

cursos) em todo o Brasil. Diz esta autora que “a questão das práticas exigidas pelas diretrizes 

curriculares desses cursos mostra-se problemática, pois ora se coloca que estão embutidas em 

diversas disciplinas, sem especificação clara, ora aparecem em separado, mas com ementas 

muito vagas”. Outro dado nos chama atenção nesta citada pesquisa; foi possível perceber um 

baixo percentual da carga horária dedicada à Didática Geral, que assim se traduz: Letras, apenas 

1,6% da carga horária total; Matemática, apenas 1,6% da carga horária total e Ciências 

Biológicas, apenas 1,4% da carga horária total do curso.    

Em outra pesquisa, Sguarezi (2011, p. 59), realizada nos anos de 2009 e 2010 sobre os cursos de 

licenciatura na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) encontramos algo similar.  

 
Observamos também que, [...], ocorre uma redução de 50% na carga horária destinada 

ao estudo da didática. Há ainda os cursos de licenciatura oferecidos na modalidade à 

distância, que não incluem a disciplina Didática.  

 
 

Resta-nos supor, então, que desde o momento em que a Didática substitui a visão psicologizante 

pela visão sociologizante, ou seja, a partir do instante em que se toma a concepção pedagógica 

de prática social como ponto de partida e chegada, tal perspectiva leva, gradativamente, a 

Didática a perder o seu papel nas licenciaturas. Tal esvaziamento da Didática também sugere 

que a visão sociologizante dos cursos de formação de professores, que enfatiza o contexto 

macro contribui para a perda de referência do contexto micro, isto é, da sala de aula que abriga 

os sujeitos concretos e específicos da ação docente.  

Se fizermos uma comparação da ênfase fornecida à Didática pelo Decreto-lei 1.190 de 1939 que 

instituiu os cursos de licenciatura no Brasil (no qual a Didática aparece como curso e disciplina) 

e caracteriza o curso de licenciatura (modelo 3 + 1), com as novas diretrizes para formação de 

professores no Brasil (Resolução 01/2002, CNE/CP e Resolução 02/2002, CNE/CP), e, ainda, 

interpolarmos com as pesquisas: da professora Bernadete Gatti (2010) e de Sguarezi (2011), 

constatamos um esvaziamento da Didática nos cursos de formação de professores.  



A atual questão da Didática diante da cibercultura pode ainda ser percebida por outro viés, ou 

seja, em levantamento de pesquisas no Banco de Teses da CAPES, encontramos trabalhos tais 

como: Rocha, (2009); Garonce, (2009); Siqueira, (2010); Gutierrez, (2010); Mendonça, (2009) 

e Soares, (2009), que apesar de discutirem o uso das tecnologias digitais na educação não fazem 

alusão à Didática e às perspectivas de sua reorientação em função das TIC.  

Outras teses como as de: Osório, (2010); Rêgo, (2010); Terçariol, (2010); André, (2009) e 

Vieira, (2009) investigaram os processos de formação docente na atualidade sem trabalhar as 

questões Didáticas, que constituem núcleo essencial para compreensão dos modelos de ensino-

aprendizagem.  

Encontramos, ainda, teses como: Macedo, (2010); Figueiredo, (2010); Riccio, (2010); Novak, 

(2010); que desenvolveram uma investigação sobre a aprendizagem contemporânea e não 

abordaram questões relativas à Didática.  

Analisando a tese intitulada: “Redes sociais virtuais: uma proposta de escola expandida” 

defendida em 2009 por Claudia Coelho Hardagh Camargo na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, não encontramos qualquer capítulo ou investigação sobre a Didática. Tais 

constatações evidenciam um indicativo de que existe uma porosidade nas pesquisas acadêmicas 

recentes sobre educação brasileira diante da cibercultura no que tange aos processos Didáticos. 

 

Conclusão  

Neste artigo procuramos estabelecer uma relação entre a Didática e os cursos de formação de 

professores no Brasil, no período de 1939 a 2010. Foi possível observar os diversos contornos 

adquiridos por tais cursos em função de seu referencial didático. Constatamos que a Didática, 

desde a didascália9 aristotélica, sempre demandou a constituição de um sujeito bem definido. 

No Brasil, no período por nós delineado em nossa pesquisa não foi diferente. No entanto, 

quando a educação escolar se distanciou de seu sujeito e vislumbrou apenas um sujeito coletivo 

emergiu o esvaziamento da Didática nos cursos de formação de professores.    

A pesquisa documental, ainda tornou evidente que a nossa hipótese formulada foi corroborada 

em face do esvaziamento da Didática desde sua guinada para uma visão sociologizante.    

Diante do exposto concordamos com Candau (2009 p. 98) quando afirma:  

 
profissão de risco… Certamente ser professor/a hoje, supõe assumir um processo de 

desnaturalização da profissão docente, do 'ofício de professor/a', e ressignificar 

saberes, práticas, atitudes e compromissos cotidianos orientados para a promoção de 

                                                           
9 Cf. Mazzotti (2008, p. 29).   



educação de qualidade social para todos. Mas, não é isto que permite humanizarmo-

nos e humanizar, nos aprofundar nos dilemas do nosso tempo, dilatar horizontes, 

desafiar, criar? Não são estas as 'marcas' da profissão docente?       

 
O pensamento da professora Vera Candau parece-nos indicativo de que a profissão de professor 

está na iminência de vivenciar mudanças significativas em seu fazer diário. Tal indicação 

reafirma a urgência em pensarmos a reconfiguração da atividade docente na atualidade, o que 

faz emergir outra vez questões como: quem deverá pensar tais mudanças? Que pesquisadores 

apresentam perfil para referendar tais produções? Mais uma vez nos deparamos com a questão 

da Didática e seus pesquisadores.  

A trajetória, aqui traçada indica a necessidade de (re) discutir a relevância da Didática, de modo 

que venha a ocupar o espaço que perdeu, sendo ressignificada à luz do fenômeno da 

cibercultura.  
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Resumo: 

Problematizar a formação de docentes no ensino superior se faz urgente e necessária, para a 

construção do projeto de sociedade alicerçado na radicalização da democracia e na cidadania 

emancipatória. A educação é um dos motores desse projeto social, na medida em que pode 

contribuir com a formação de profissionais que sejam coautores(as) da construção de um mundo 

comprometido com a ética universal do ser humano. Esta formação é plural, dialógica e 

multifacetada, pois, constitui-se num complexus de múltiplas relações sociais e culturais, das 


