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Resumo: 

A problemática que norteou esta investigação foi: quais as possíveis contribuições da Didática 

para a formação do professor do ensino superior? A referida disciplina é ofertada pelo 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Os 

sujeitos investigados foram os alunos matriculados na disciplina nos períodos letivos 2009.2, 

2010.1, 2010.2 e 2011.1 e 2011.2. A partir de uma abordagem metodológica qualitativa, foram 

utilizados como instrumentos de coleta de dados a observação participante, a roda de conversa e 

os trabalhos escritos apresentados pelos alunos. O presente trabalho apóia-se na compreensão 

de que a docência universitária exige mais do que o domínio de conhecimentos técnico-

científicos de determinada área (Cunha, 2001; Pimenta e Anastasiou, 2002; Masetto, 2003) 

demandando uma formação pedagógica compatível com os desafios que enfrenta o professor 

universitário no mundo contemporâneo. A necessidade de uma formação pedagógica para o 

professor do ensino superior apóia-se também na compreensão do ensino como uma prática 

social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, sempre inédita e imprevisível. Um 

processo complexo que sofre influências de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, 

culturais, éticos, políticos, institucionais, afetivos e estéticos. Para essa concepção, o 

desenvolvimento do trabalho docente envolve questões de imensa complexidade, incerteza e 

singularidade, por este motivo, não se encaixa em saberes estáveis, sistemáticos e instrumentais, 

automaticamente aplicáveis às situações de ensino-aprendizagem (Pimenta, 1997; Oliveira, 

1997; Candau, 1998; Tardif, 2001). As demandas do mundo contemporâneo assim como as 

características da docência exigem que o professor seja capaz de: tornar os conteúdos objetos de 

aprendizagem para o aluno; criar situações e experiências que instiguem essa aprendizagem; 

contextualizar, significar e problematizar o conteúdo; planejar, criar, executar, gerir e avaliar 

situações didáticas; participar da elaboração do projeto político pedagógico do curso; situar-se 
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como profissional em sua realidade social compreendendo e ressignificando continuamente o 

seu papel em função das novas emergências do mundo atual, entender que a docência exige 

investigação e muito estudo sobre a realidade educacional e sócio-política. Compreendendo a 

Didática como área do conhecimento que pode contribuir para a formação do professor do 

ensino superior, os dados coletados evidenciaram as seguintes contribuições: compreensão dos 

desafios da docência no ensino superior no mundo contemporâneo; conscientização da presença 

da dimensão ética e afetiva no exercício da docência; revisão de conceitos e práticas de 

planejamento e avaliação; elaboração de um plano de ensino numa perspectiva crítico-criativa; 

troca de conhecimentos entre as áreas; identificação de diferentes abordagens do ensino que 

fundamentam a prática docente; apropriação de referenciais teórico-metodológicos para 

questionamento e superação de práticas pedagógicas centradas no tradicionalismo do ensino; 

ampliação da compreensão de conceitos como currículo e projeto político pedagógico. Os 

resultados da investigação apontam para a importância que a Didática têm no processo de 

profissionalização do professor universitário, favorecendo uma compreensão contextualizada e 

crítica da docência, bem como a análise de elementos teóricos e metodológicos para uma 

docência universitária crítica e criativa. 

Palavras-chave: 

Didática; Docência; Ensino Superior. 

 

Muitos professores que chegam às universidades são profissionais e/ou pesquisadores das diferentes 

áreas (Geografia, Sociologia, Química, Medicina, Direito, Engenharia, e outras). Trazem 

conhecimentos e experiências dos seus campos específicos, mas pouco ou nenhum conhecimento 

sobre o que é ser professor no ensino superior, sobre a educação, a didática e a complexidade do 

ensino ou acerca do que deve gerar a aprendizagem do aluno e as atividades que envolvem o exercício 

da profissão. 

Como não recebe nenhuma orientação e preparação para o enfrentamento das questões pedagógicas 

inerentes ao desempenho da nova profissão, o professor passa a exercê-la tomando por base sua 

experiência como estudante. O resultado, na maioria das vezes, é a reprodução de uma prática 

tradicional centrada na exposição do professor, incentivando, nos estudantes, uma atitude de mero 

espectador, ouvinte e reprodutor das informações apresentadas. 

Prevalece certo consenso de que para a docência no ensino superior é suficiente o aprofundamento 

numa determinada área do conhecimento, portanto subsiste uma compreensão de que a docência 

universitária prescinde de uma formação pedagógica. No entanto, muitos são os relatos de estudantes 

de graduação que apontam para problemas e dificuldades em sua formação, consequentes de práticas 
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pedagógicas defasadas, metodologias ainda centradas unicamente no discurso do professor, 

planejamento inócuo, mecanismos de avaliação com caráter meramente burocrático, conteúdos 

descontextualizados e fragmentados, compreensões e práticas de ensino reduzidas à reprodução de 

informação, incapazes de desencadear aprendizagens significativas, sejam cognitivas, afetivas, 

atitudinais ou éticas. 

Neste trabalho, defendemos que ser professor no ensino superior exige mais do que o domínio de 

conhecimentos técnico-científicos de determinada área (Cunha, 2001; Pimenta e Anastasiou, 2002; 

Masetto, 2003). A docência universitária demanda uma formação pedagógica compatível com os 

desafios do mundo contemporâneo. As atividades inerentes à docência envolvem relação professor 

aluno, questões metodológicas, planejamento (de aulas, de curso, curricular), utilização de novas 

tecnologias no ensino, elaboração de instrumentos de avaliação, participação em discussões sobre 

projeto político pedagógico do curso, revisão curricular, articulação da disciplina com a totalidade do 

curso e com a realidade social, processos avaliativos internos e externos, para citar apenas algumas em 

que a dimensão pedagógica está diretamente presente. O rol destas exigências denunciam o quanto é 

problemático o desempenho docente sem a devida formação pedagógica. 

Na direção de possibilitar elementos para a formação do docente universitário, a disciplina Didática do 

Ensino Superior, é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal do Ceará. Neste trabalho, tivemos o objetivo de identificar as possíveis 

contribuições da referida disciplina para a formação do professor do ensino superior. Os sujeitos 

investigados foram os estudantes matriculados na disciplina nos períodos letivos 2009.2, 2010.1, 

2010.2 2011.1 e 2011.2. A partir de uma abordagem metodológica qualitativa, foram utilizados como 

instrumentos de coleta de dados a observação participante, a roda de conversa e os trabalhos escritos 

apresentados pelos alunos ao final da disciplina. 

 

O Professor Universitário no Mundo Contemporâneo 

As características do mundo atual colocam novos desafios e fazem novas exigências à docência nas 

instituições de ensino superior. Transformações no mundo trabalho, na realidade social e cultural 

cotidianas, trazidas pelo desenvolvimento tecnológico; as questões ambientais; o desemprego e a 

exclusão social gerados pelo modelo econômico; crise na economia; a violência; o terrorismo e o 

imperialismo; a globalização; a diversidade cultural são algumas das peculiaridades que marcam o 

nosso tempo e das quais professores dos diferentes níveis de ensino não podem se omitir. Docentes 

são educadores, formadores. Contudo, não há como formar, educar, sem referência às problemáticas 

contemporâneas. O atendimento dessa exigência passa pela formação adequada dos professores, pela 

ressignificação de sua identidade. 
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Entretanto, como destacam Pimenta e Anastasiou (2002, pag. 37) 

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as universidades, embora seus 

professores possuam experiências significativas e mesmo anos de pesquisa em suas áreas 

específicas, predomina um despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o 

processo de ensino e aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante 

que ingressam na sala de aula.  

 

O resultado de uma prática docente sem uma formação adequada é a reprodução do viveu como 

discente, ou seja, uma prática pedagógica pouco criativa, centrada na fala do professor, sem espaço 

para a participação do aluno, que se restringe ao papel de ouvinte e repetidor de informações, já que 

não são criadas condições para o desenvolvimento de aprendizagens mais complexas. Nesse caso, a 

função do professor fica reduzida à apresentação de conteúdos, sem a preocupação com a 

aprendizagem do aluno, sem contextualização, uma prática estática que gera algumas dificuldades 

como: prática docente engessada, repetitiva, desmotivante, monótona; metodologia restrita à 

exposição-assimilação de conteúdo, sem incentivo à participação mais ativa do aluno e para o 

desenvolvimento de capacidades mentais, habilidades, competências, valores, reflexões; relação 

professor-aluno hierarquizada, marcada pela ausência de diálogo; avaliação limitada à atribuição de 

notas.  

Outra dificuldade que pode ser gerada pela falta de formação para o exercício da docência é a 

desconsideração dos aspectos afetivo e ético como partes integrantes do processo. O professor não 

toma consciência que sua ação não se limita apenas à apresentação dos conteúdos da disciplina. 

Uma boa parte do trabalho docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em 

afetos, na capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de perceber e sentir 

suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos. (Tardif, 2002: 

130) 

 

Deste modo, entendemos que estudos na área da educação, especialmente a pedagógica, pode levar à 

compreensão, por parte do professor, de que suas atitudes e o modo de se relacionar com a docência e 

com os estudantes, seus valores, seus interesses e gostos são também elementos formadores.  

 
(...) os ofícios ou profissões de relações de relações humanas apontam para questões de poder, 

de maneira intrínseca, mas também para problemas de valor, seus próprios objetos são seres 

humanos capazes de emitir juízos de valor e possuem, como seres humanos, direitos e 

privilégios. Nesse sentido, a dimensão ética não é um elemento periférico nas ocupações e 

profissões de relações humanas, mas está no próprio cerne do trabalho. (Tardif, 2002: 145) 
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O trabalho docente abordado dessa forma não é visto em sua dinamicidade, em permanente 

transformação, em interação com as diversas instâncias, sempre inédito e imprevisível, demandando, 

portanto, um processo de reflexão para uma tomada de consciência de sua complexidade, de suas 

peculiaridades, para a busca de superação de seus possíveis entraves.  

Compreendemos, do mesmo modo, que o ensino, envolve questões de imensa complexidade, incerteza 

e singularidade, por este motivo, não se encaixa em saberes estáveis, sistemáticos e instrumentais, 

automaticamente aplicáveis às situações de ensino-aprendizagem (Pimenta, 1997; Oliveira, 1997; 

Candau, 1998; Tardif, 2001).  

As demandas do mundo contemporâneo assim como as características da docência exigem que o 

professor seja capaz de: tornar os conteúdos objetos de aprendizagem para o aluno; criar situações e 

experiências que instiguem essa aprendizagem; contextualizar, significar e problematizar o conteúdo; 

planejar, criar, executar, gerir e avaliar situações didáticas; participar da elaboração do projeto político 

pedagógico do curso; situar-se como profissional em sua realidade social compreendendo e 

ressignificando continuamente o seu papel em função das novas emergências do mundo atual, e 

entendendo que a docência exige investigação e compreensão da realidade educacional e sócio-

política. 

Assim, de um lado, é preciso considerar que a atividade profissional de todo professor possui 

uma natureza pedagógica, isto é, vincula-se a objetivos educativos de formação humana e a 

processos metodológicos e organizacionais de transmissão e apropriação de saberes e modos 

de ação. O trabalho docente está impregnado intencionalidade, pois visa à formação humana 

por meio de conteúdos e habilidades, de pensamento e ação, o que implica escolhas, valores, 

compromissos éticos. Isso significa introduzir objetivos de natureza conceitual, procedimental 

e valorativa, em relação aos conteúdos da matéria que ensina; transformar o saber científico 

ou tecnológico em conteúdos formativos; selecionar e organizar conteúdos de acordo com 

critérios lógicos ou psicológicos, função das características dos alunos e das finalidades do 

ensino; utilizar métodos e procedimentos de ensino específicos, inserindo-os numa estrutura 

organizacional em que participe de decisões e ações coletivas. Por isso, para ensinar, o 

professor necessita de conhecimentos e práticas que ultrapassem o campo de sua 

especialidade. (Pimenta e Anastasiou, 2002 pag. 16)     

 

A Didática na formação do professor universitário 

Entendemos a Didática como uma disciplina cujo objeto é o ensino, concebido como prática social, 

que sofre a influência de múltiplas dimensões (Caldeira e Azzi, 1997; Candau, 1998; Pimenta, 1997). 

Sua importância consiste em propiciar ao aluno uma compreensão contextualizada do ensino, 

percebido como parte integrante de uma realidade social. 
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Para além de métodos e técnicas, ou aplicação de modelos pré- estabelecidos a disciplina pretende 

contribuir para o desenvolvimento de uma concepção crítica de ensino, analisando-o, 

problematizando-o e propondo práticas pedagógicas criativas a partir de suas condições concretas. 

Para uma ação contextualizada, o professor precisa compreender a prática pedagógica, suas relações 

intrínsecas e extrínsecas. Neste sentido, o papel da Didática é propiciar a reflexão e problematização 

da prática e oferecer elementos conceituais e fundamentação teórica que permitem a análise da prática, 

captando seus pressupostos teóricos, sua dinâmica, seus determinantes, suas possibilidades e limites, 

sua inserção no panorama sócio-político e econômico mais abrangente. O confronto teoria e prática 

possibilita também a projeção de uma ação pedagógica crítica e criativa. Nesta perspectiva destacam-

se as contribuições de Pimenta e Anastasiou (2002, pag. 264) 

 

Ao confrontar as suas ações cotidianas com as produções teóricas, impõe-se rever suas 

práticas e as teorias que as informam, pesquisando a prática e produzindo novos 

conhecimentos para a teoria e a prática de ensinar. Assim as transformações das práticas 

docentes só se efetivam a medida que o professor amplia sua consciência sobre a própria 

prática, a da sala de aula, a da universidade como um todo, o que pressupõe os conhecimentos 

teóricos e críticos sobre a realidade.” (destaques das autoras). 

 
Com base nesses pressupostos a disciplina se desenvolve em torno de três eixos temáticos: A 

Universidade e a Docência; Fundamentos epistemológicos do processo de ensino-aprendizagem; 

Organização e planejamento do ensino. A metodologia utilizada apóia-se nas seguintes atividades: 

aula expositiva dialogada; dinâmicas de grupo; leituras e estudos de texto; produções textuais; 

trabalhos individuais e em grupo; apresentação e discussão de filmes; discussão sobre a prática 

docente dos participantes (estudantes-professores) da disciplina. 

A disciplina Didática do Ensino Superior, como já informamos, é ofertada pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Trata-

se de uma disciplina optativa procurada por estudantes de vários programas de pós-graduação da UFC, 

portanto a turma é sempre composta por estudantes de áreas diversas. Os dados aqui apresentados 

foram coletados nos períodos letivos de 2009.21, 2010.1, 2010.2, 2011.1 e 2011.2 e tiveram como 

fontes de dados: a observação participante, a roda de conversa realizada durante o desenvolvimento da 

disciplina e; a consulta aos trabalhos escritos apresentados pelos alunos ao final da disciplina.  

No que se refere às expectativas/compreensão em relação à disciplina é comum identificar entre os 

professores que atuam no ensino superior dois posicionamentos opostos: os que acreditam que o 

domínio de seu conteúdo é suficiente para o exercício da docência e, portanto, não vêem necessidade 

de alguma formação pedagógica; de outro lado estão os que consideram insuficiente sua formação por 
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não contemplar a dimensão pedagógica, e acabam percebendo a Didática como uma área de 

conhecimento capaz de ensinar a ensinar, numa perspectiva instrumental e técnica, de receituário, 

modelos, manual de instruções. Os que optam por cursar a disciplina certamente se aproximam mais 

da segunda alternativa uma vez que a disciplina não é obrigatória, os que resolvem cursá-la, fazem-no 

por opção e não por imposição curricular.  

Desconstruir essa visão um tanto mistificada da disciplina é um desafio, pois precisamos fazê-lo e ao 

mesmo tempo mostrar que os conhecimentos e atividades propostos no curso oferecem elementos para 

uma melhor compreensão e atuação no ensino. 

 

As contribuições da Didática 

A observação participante deu-se ao longo da disciplina em que procuramos manter um olhar 

prospectivo sobre a apropriação dos conceitos trabalhados, as aprendizagens e possíveis dificuldades. 

Durantes as atividades os alunos se posicionam, socializam experiências, problematizam, tiram suas 

dúvidas. Nesse processo pudemos acompanhar e identificar algumas contribuições da Didática para 

formação do docente universitário. 

Outra fonte de dados foram os trabalhos apresentados pelos estudantes ao final da disciplina. Para sua 

elaboração receberam as seguintes orientações: redigir um paper sobre um dos temas trabalhados na 

disciplina, ou sobre as contribuições da disciplina para sua formação docente. Os trabalhos analisados 

versaram sobre os seguintes temas: interdisciplinaridade, características do trabalho docente, 

concepções pedagógicas, planejamento e seus elementos (objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação), saberes docentes.  

 Alguns textos abordaram a temática escolhida expressando a compreensão do estudante apoiado pela 

bibliografia trabalhada durante a disciplina, acrescida de outros autores. Outros apresentaram uma 

articulação das áreas específicas do aluno ou de seu objeto de investigação com os temas trabalhados 

na disciplina, por exemplo: o ensino nas Ciências Econômicas; avaliação nas aulas de Educação 

Física; procedimentos de ensino com alunos surdos; o ensino de Geografia; planejamento no ensino da 

Matemática, a dimensão afetiva da ação docente nas artes; avaliação formativa no ensino de Física; 

Didática e ensino de História.  

Logo no início da disciplina constatamos que o aluno traz uma visão um tanto mágica da Didática. No 

primeiro dia de aula, seja por meio da roda de conversa, seja através de desenhos pedimos que a turma 

expresse sua expectativa em relação à disciplina. A grande maioria espera que a disciplina possa 

ensiná-los a ensinar. A dimensão técnica, metodológica e instrumental é muito presente na fala dos 

alunos. Na compreensão inicial, Didática e metodologia são praticamente sinônimos. Um dos 

objetivos da disciplina é desconstruir essa compreensão de que existe um modo de ensinar a ser 
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aprendido e trabalhar princípios e referenciais que possam orientar o professor no desenvolvimento da 

docência. Neste sentido, 

 
(...) o esforço da Didática será o de dispor conhecimento pedagógico aos professores, não 

porque apresente diretrizes válidas para qualquer situação, mas porque permite realizar uma 

autêntica análise crítica da cultura pedagógica, o que facilita ao professor debruçar-se sobre 

as dificuldades concretas que encontra em seu trabalho, bem como superá-las de maneira 

criadora. (Pimenta e Anastasiou, 2002:58)  

 
 

Uma estudante assim passou a ver a disciplina: 

 
Pelas discussões durante o curso, compreende-se que a disciplina Didática não se configura 

como um manual metódico, tecnicista que dá o passo a passo para o professor. Dentro dessa 

concepção, reconhece-se que a Didática, fundada na teoria pedagógica, oferece princípios 

que possibilitam uma melhor compreensão da educação, do ensino e da aprendizagem. (FWR 

– Estudante do primeiro semestre de 2010) 

As atividades iniciais da disciplina procuram evidenciar por meio de leituras e discussões de questões 

reflexivas e problematizadoras a impossibilidade da Didática se constituir numa disciplina 

normatizadora, oferecendo esquemas prescritivos para a ação docente. A compreensão das 

características do ensino como prática social, concreta, complexa, inédita, imprevisível inserida num 

contexto sócio-histórico que tem trazido elementos desestabilizadores para o exercício da docência 

evidencia a inviabilidade de uma abordagem por meio de receitas metodológicas. O desenvolvimento 

das ações vai mostrando nos posicionamentos e falas dos participantes uma melhor compreensão das 

especificidades da docência, assim como dos desafios do ensino superior no mundo contemporâneo. 

Os trechos a seguir ilustram essa contribuição: 

A disciplina Didática do Ensino Superior contribuiu para minha formação docente mediante a 

compreensão das especificidades do trabalho docente, na situação institucional formativa e 

curricular do ensino superior. Compreendi o trabalho docente tanto na perspectiva da 

construção de saberes sociais, pedagógicos, construídos nas diversas relações pedagógicas, 

como no sentido da sua formalização através da Didática. (LLA – Estudante do primeiro 

semestre de 2011) 

Ao longo da disciplina tive oportunidade de trabalhar temas pertinentes para a prática 

docente como concepções de ensino, características do trabalho docente e as estratégias de 

interação com o discente, os desafios da contemporaneidade para o educador, como por 

exemplo, o uso de novas tecnologias e suas diversas implicações, e a importância dessas 

metodologias para os dias atuais. (AOV – Estudante do segundo semestre de 2009) 
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A conscientização da presença da dimensão ética e afetiva no exercício da docência é outra importante 

contribuição da disciplina. No bojo da compreensão das características da docência, os estudantes são 

convidados a buscar em sua memória a figura de um professor que tenha marcado sua vivência 

discente. As lembranças são compartilhadas e em geral a atividade é envolta em muita emoção. Os 

estudantes se dão conta, através de seus próprios relatos, de que, sentimentos, afetividades, atitudes, 

comportamentos, valores e posicionamentos assumidos pelos professores interferem no processo de 

ensino e aprendizagem. Vejamos como os estudantes a seguir se expressam: 

 
Um momento bastante interessante da disciplina que me levou à reflexão ocorreu quando as 

professoras conduziram uma atividade com a turma na qual cada um de nós compartilhava 

com os colegas a lembrança de uma experiência que considerássemos positiva e outra 

negativa, em relação a algum professor. Elencando no quadro uma lista de palavras-chave 

que refletiam o que havíamos relatado, as professoras passaram a tecer considerações sobre 

as características do trabalho docente que podem facilitar ou dificultar a relação com o aluno 

e destes com os conteúdos propostos. (LAB – Estudante do segundo semestre de 2009) 

 
Percebo a importância do docente ver a sala de aula como um sistema complexo em que 

muitos elementos podem interferir. Essas interferências podem ser tanto de cunho pessoal, 

como também aspectos éticos relacionados ao trabalho docente envolvendo questões como 

relações de poder, juízos de valor, escolhas, interesses, direitos e privilégios. (AFL – 

Estudante do segundo semestre de 2010) 

 

O resultado de todo o processo de ensino-aprendizagem da disciplina consolidou a 

compreensão do trabalho docente que engloba as dimensões: afetiva, ética, social, política e 

econômica da profissão assim como seus fundamentos psicológicos, pedagógicos, históricos e 

filosóficos. (MMS – Estudante do segundo semestre de 2009) 

 
Os assuntos abordados e a dinâmica de trabalho da disciplina vão contribuindo para uma revisão na 

forma de compreender a docência. A identificação das abordagens de ensino favorece a compreensão 

de que diferentes formas de conceber a docência levam a práticas pedagógicas distintas. O 

desenvolvimento do curso destaca a apropriação de referenciais teórico-metodológicos e o 

desenvolvimento da capacidade reflexiva como fontes de questionamento, superação e 

aperfeiçoamento de práticas pedagógicas centradas no tradicionalismo do ensino. 

 
Cursar a disciplina Didática do Ensino Superior me fez realizar uma constante auto-avaliação 

sobre o que é ser professor; seus princípios, suas metas, seu modo de trabalhar e de ver os 
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alunos cada um com suas características e particularidades. Vi-me como um aprendiz de 

professor ou um professor aprendente! (CBS – Estudante do primeiro semestre de 2011.1) 

As discussões proporcionadas na disciplina Didática do Ensino Superior foram muito 

oportunas. Reforçam a necessidade de refletir sobre nossa postura como educadores, 

pensando nas possibilidades e limites de nossa atuação. (RSA – Estudante do primeiro 

semestre de 2011) 

Nas aulas pudemos realizar uma série de atividades que de alguma maneira promoveram uma 

mudança e evolução/reflexão pensamentos, práticas e procedimentos, que obviamente não se 

esgotam aqui. (MGS Estudante do segundo semestre de 2011) 

 

O tema planejamento foi trabalhado na perspectiva de uma revisão de conceitos e práticas, uma vez 

que ainda é realizado de forma predominantemente burocratizante. A conseqüência é que o professor 

perde de vista a compreensão do papel planejamento no exercício da docência, ficando limitado a uma 

desobrigação de entregar um formulário preenchido para efeitos burocráticos. A tentativa é resgatar o 

planejamento como momento de reflexão, aperfeiçoamento, superação de dificuldades, busca de 

contextualização e organização do ensino numa perspectiva crítico criativa.  Os trabalhos apresentados 

e as discussões realizadas demonstram um amadurecimento dos estudantes em relação a essa 

compreensão de planejamento: 

 
Ressaltamos que a disciplina Didática do Ensino Superior, nos proporcionou reflexões 

pertinentes quanto às competências necessárias ao exercício da profissão docente, além de nos 

inquietar frente aos modelos de formação de professores (inicial e continuada) existentes, 

dando subsídios com temáticas à organização do trabalho docente, como as especificidades do 

planejamento, a necessidade de objetivos coerentes com as propostas pedagógicas e 

metodológicas, as prática avaliativas, as tendências pedagógicas que fundamentam e orientam 

teórica e metodologicamente as práticas docentes buscando efetivamente refletir sobre o papel 

da educação na sociedade atual. (JAS– Estudante do segundo semestre de 2010) 

 

O planejamento, o projeto político pedagógico, a metodologia, as técnicas de ensino, como 

elaborar um plano de aula, e as diversas formas de avaliação foram também abordados ao 

longo do curso, contribuindo para rever e analisar práticas corriqueiras às quais nos 

habituamos. (ARA - Estudante do primeiro semestre de 2010) 

 

Outro elemento importante foi o planejamento, que quando feito de maneira  reflexiva torna-se 

instrumento de compreensão e intervenção crítica na realidade. (IBC – Estudante do segundo 

semestre de 2011) 
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Avaliação é outro tema que sempre causa grande impacto no desenvolvimento da disciplina. Os 

estudantes, acostumados com mecanismos de avaliação centrados na prova, na nota, e num processo 

que, como afirma Luckesi (1995), restringe-se à verificação da aprendizagem, constituindo-se numa 

pedagogia do exame, são instigados repensar esse componente do ensino numa perspectiva formativa 

em que os instrumentos de avaliação são diversificados e os resultados evidenciados são objeto de 

reflexão e redirecionamento da prática pedagógica no sentido da superação dos erros e da construção 

de resultados positivos. Os trechos a seguir revelam avanços na forma de perceber a avaliação. 

 
No que se refere ao processo de avaliação aprendi que o mesmo não deve ser só um 

instrumento para dar nota ao aluno e para mudar isso é preciso ressignificá-la como parte de 

uma prática pedagógica devendo incluir outros instrumentos de avaliação, coletando 

evidências de aprendizagem. (PHG  – Estudante do segundo semestre de 2009) 

 

Os temas de maior relevância que contribuirão para minha prática docente certamente será o 

planejamento em todas as suas esferas (aula, unidade e curso) e a avaliação que é 

considerada um processo contínuo no qual o instrumento avaliativo não se resume a um mero 

recurso punitivo. (BBC – Estudante do primeiro semestre de 2010) 

 

As falas dos estudantes e os trabalhos escritos revelam ainda que, a disciplina favoreceu a ampliação 

da compreensão de conceitos como currículo e projeto político pedagógico e a troca de conhecimentos 

entre as áreas. 

Em síntese, fundamentando-nos numa compreensão da Didática como área do conhecimento que pode 

contribuir para a formação do professor do ensino superior, os dados coletados evidenciaram as 

seguintes contribuições: compreensão dos desafios da docência no ensino superior no mundo 

contemporâneo; conscientização da presença da dimensão ética e afetiva no exercício da docência; 

revisão de conceitos e práticas de planejamento e avaliação; elaboração de um plano de ensino numa 

perspectiva crítico-criativa; troca de conhecimentos entre as áreas; identificação de diferentes 

abordagens do ensino que fundamentam a prática docente; apropriação de referenciais teórico-

metodológicos para questionamento e superação de práticas pedagógicas centradas no tradicionalismo 

do ensino; ampliação da compreensão de conceitos como currículo e projeto político pedagógico. 

Dessa forma, os resultados da investigação apontam para a importância da Didática no processo de 

profissionalização do professor universitário, favorecendo uma compreensão contextualizada e crítica 

da docência, bem como a análise de elementos teóricos e metodológicos para uma docência 

universitária crítica e criativa. 
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