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AS CONTRIBUIÇÕES DA DIDÁTICA DO ENSINO  

SUPERIOR NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
RESUMO 
 
O presente artigo cujo título: As Contribuições da 
Didática do Ensino Superior na Formação do 
Professor tem como objetivo analisar a didática 
do ensino superior e sua influencia na formação 
do professor, e como esse pode construir e 
reconstruir sua identidade profissional. Também 
tem o intuito de mostrar como a interação da 
teoria com a prática é fundamental, sem esse elo 
não se pode garantir ao discente e ao educador a 
formação integral. Para fundamentar esse estudo 
buscou-se se pautar em vários teóricos como: 
Candau (1984), Libâneo (2012), Freire (1996), 
Veiga (1989), Pimenta (1989) e outros. A 
metodologia utilizada possui uma abordagem 
quantiqualitativa, que foram aplicadas uma 
entrevista com 11 perguntas para 30 professores. 
As conclusões apontam que no momento que o 
professor universitário reconhecer à didática, e os 
diversos métodos de ensino, e mais do que isso, 
colocar em prática, poderá favorecer uma 
transformação na sua postura dentro do meio 
educacional, interferindo inteiramente na 
formação de profissionais de qualidade, e que 
estão aptos para o mercado de trabalho. 
 
Palavras chave: didática. Formação. Teoria e 
prática.  
 
 
 

ABSTRACT 
 
This article entitled: The Contributions of Teaching 
Higher Education in Teacher Training aims to 
analyze the teaching of higher education and its 
influence on teacher training, and how this can 
build and rebuild your professional identity. It also 
aims to show how the interaction of theory and 
practice is important. Without this link can not 
guarantee the student and the educator to full 
training. To support this study we sought to be 
based on various theoretical and Gil (2010), 
Libâneo (2012), Freire (1996), Veiga (1989), 
Pimenta (1989) and others. The methodology has 
a quantitative and qualitative approach, which 
were applied an interview. With 11 questions to 30 
teachers. The findings point that at the time the 
professor to recognize the teaching and various 
teaching methods, and more than that, put into 
practice, could favor a change in its position within 
the educational environment, fully interfering with 
the training of quality professionals, and that they 
are fit for the job market 
 
Keywords: teaching. Training. Theory and 
practice.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste artigo sobre a temática “As Contribuições da Didática do Ensino Superior na 

Formação do Professor” é viabilizar uma reflexão sobre a importância do Papel da Didática do Ensino 

Superior na Formação do Professor. Para tanto foi realizado uma análise com os discentes do curso de 

pedagogia de três instituições: duas na cidade de Fortaleza-Ce e a outra na cidade de Viçosa – CE. 

Dessa forma, consideram-se como componentes fundamentais a essa compreensão as 

categorias: Didática do Ensino Superior, Ensino, Formação do Professor, Identidade do Professor que, 

articulados, proporcionaram as seguintes questões cruciais: O que é Didática do Ensino Superior? O que é 
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Ensino? Como ocorre a Formação do Professor, e sua Identidade Profissional? A Formação que esse 

professor tem recebido tem contribuído para a sua Identidade Profissional?  

E perceptível que o processo ensino-aprendizagem faz parte de uma pratica e uma teoria 

indissociáveis, tornando-se inquestionável a abordagem de haver uma quebra entre ambas. No entanto, é 

necessário compreender o caminho percorrido pela a didática e suas inferências na formação da identidade 

do professor. 

O interesse em pesquisar o referido tema surgiu da necessidade de compreender como discentes 

universitários saem das instituições de ensino superior, muitas vezes sem o preparo adequado para 

enfrentar uma sala de aula.  

A reflexão acerca dos questionamentos abordados tem como objetivo analisar a Didática do 

Ensino superior aplicada na formação do professor. Para fundamentar o estudo buscaram-se leituras de 

vários teóricos como: Candau (1984), Libâneo (2012), Freire (1996), Veiga (1989), Pimenta (1989) e outros. 

A metodologia utilizada possui uma abordagem quantiqualitativa, onde foi aplicada entrevista com 10 

perguntas para 30 professores.  

O artigo encontra-se organizado em tópicos que pretendem garantir o entendimento da temática 

em refletir sobre a didática e a formação do professor e sua contribuição na formação da identidade do 

professor. Aborda-se um breve histórico da história da didática, seus conceitos de acordo com Libâneo 

(2012), Candau (1984), Veiga (1989), Pimenta (1989). Assim, como a Didática do Ensino Superior e 

apontamos que no momento que o professor universitário reconhecer à didática, e os diversos métodos de 

ensino, e mais do que isso, colocar em prática, poderá favorecer uma transformação na sua postura dentro 

do meio educacional, interferindo inteiramente na formação de profissionais de qualidade, e que estão aptos 

para o mercado de trabalho. 

 

2. RECORTE DA HISTÓRIA DA DIDÁTICA NO BRASIL 

 

Neste tópico é abordada a fundamentação da Didática no contexto histórico brasileiro. Para 

assimilá-la no panorama atual, é necessária uma breve revisão da história da pedagogia no Brasil, a partir 

da chegada dos Jesuítas, em março de 1549, até aos dias atuais (SAVIANI, 2007).  

A partir da chegada dos Jesuítas no Brasil, liderado pelo Padre Manoel de Nóbrega, a educação 

indígena, sofre uma ruptura. Este se utiliza do modelo de ensino educacional europeu e, por mais de 50 

anos, busca-se não somente ensinar, mas a difundir a fé católica. Foram 210 anos, ou seja, de 1549 a 

1759, que o Brasil viveu esse modelo de ensino (BELLO, 2010, on line).  

Em torno do período republicano (1822-1889), surgiram movimentos de renovação pedagógica e 

cultural no Brasil. Conforme Libâneo (2006), nesse período começaram as reformas de ensino, grande parte 

de caráter mais administrativo que pedagógico, no entanto seus efeitos foram humildes. 

Em 1932 surge o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, lançado por intelectuais como: 

Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, Pascoal Leme e outros. Vale destacar que esse 

instrumento deu pano de fundo para dissolver a nomenclatura de Pedagogia que, “adjetivada transforma-se 

em mera aplicação da ciência da educação, como métodos, formas processuais e técnicas” (LIBÂNEO, 

2006, p.121).  
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No final da década de 60 e no início da década de 70 vivenciamos o chamado período “tecnicismo 

educacional”. Nesta época o sistema educacional brasileiro estava centrado mais no “behaviorismo e na 

teoria de sistemas” (LIBÂNEO, 2006, p.98). A partir do século XIX, Herbart, visando elaborar um sistema 

científico da educação, inseriu a didática dentro da Pedagogia como teoria da instrução. Dessa forma, a 

Didática passou a ser vista como uma disciplina da Pedagogia. 

De acordo com Luaiza (2010, on line) passadas essas etapas, a Didática evolui no seu 

desenvolvimento. Como ciência particular, com autonomia científica, está neste momento do século XXI, 

dando esse grande salto significativo com grandes aportes à sociedade.  

 

3. DIDÁTICA E ALGUNS DOS SEUS CONCEITOS 

 

O termo didática surgiu do grego didaktiké, que significa a arte de ensinar. Sua utilidade cresceu 

com o surgimento da obra de Comeniuus (1592-1670). Na atualidade encontramos inúmeras definições de 

didática, no entanto, quase todas as apresentam como ciência, técnica ou arte de ensinar.  

Conforme Libâneo (2002, p.48):  

 

A Didática é uma disciplina pedagógica que estuda o processo de ensino no seu conjunto teórico e 
prático, no qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas planejados na aula relacionam-se entre si 
para criar uma condição satisfatória de conhecimento e aprendizagem que produzam sentido e 
significado para o aluno. O professor é o mediador do conteúdo transmitido, ele deve propor atividades 
que conduzam o educando para a condição de sujeito ativo da própria aprendizagem no processo de 
transmissão e assimilação do conhecimento, o professor precisa estar atento aos aspectos cognitivos e 
subjetivos do aluno para desenvolver o aprendizado e torná-lo mais significativo. 

 

Dessa forma, percebe-se que o autor não concorda com o método tradicional mecanizado e 

repetitivo de ensino, em que o aluno somente memoriza a fala o professor. De acordo com Pimenta (1995, 

p. 63): a “Didática é entendida como uma área do conhecimento que tem por especificidade o estudo do 

processo do estudo ensino-aprendizagem (teoria do ensino-aprendizagem) contribui na formação de 

professores [...]”. 

Candau (1981) descortina que a Didática, na atualidade, vem sendo debatida dentro do viés de 

refutação. A didática em sua abrangência deve subsidiar de forma imprescindível na formação do educador, 

proporcionando ao mesmo a eficácia de elaborar seus objetivos a serem atingidos no decorrer de sua 

carreira. “O papel da didática destina-se atingir um fim a formação do educador”. CANDAU (1981, p.26). 

Assim, percebe-se que o professor não deve deixar de utilizar a didática em como apoio 

pedagógico, metodológico na construção da inquietação, dos estímulos, das motivações para quem 

aprende, seja professor, seja aluno, ambos estão em constante aprendizado. Assim, uma vez que ela faz 

parte de sua prática profissional precisa estar presente na atuação diária como suporte de apoio, de 

referencial nas relações e motivações que são construídas nos espaços educacionais. 

 

4. A DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR  

 

Por muito tempo predominou no contexto do ensino superior a ideia de que para ser um bom 

professor nesse grau, deveria dispor de uma comunicação espontânea e inabalável conhecimento 
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pertinente a disciplina que planejasse ensinar. (GIL, 2010). Atualmente são mínimas as pessoas 

comprometidas com as questões da educação que comunguem com essa apologia. O educador 

universitário, como o de qualquer outro nível, precisa não somente de fortes conhecimentos na área que 

almeja lecionar, mas também de habilidades pedagógicas bastantes para tornar o aprendizado mais 

eficiente. 

De acordo com Gil (2010, p.1): “o professor universitário precisa ter uma visão de mundo, de ser 

humano, de ciência e de educação compatível com as características de sua função”. Assim, percebe-se 

que o professor universitário não tendo todos os quesitos acima sua formação fica a desejar. 

Conforme Pimenta (2010, p. 49): 

 

A tarefa da didática é a de compreender o funcionamento do ensino em situação, suas funções sociais, 
suas implicações estruturais; realizar uma ação autorreflexiva como componente do fenômeno que 
estuda, porque é parte integrante da trama de ensinar (...); por em relação e diálogo com outros 
campos de conhecimentos construídos e em construção, numa perspectiva múlti e interdisciplinar (...); 
proceder a constantes balanços críticos do conhecimento produzido no seu campo (as técnicas, os 
métodos, as teorias), para dele se apropriar, e criar novos diante das novas necessidades que as 
situações de ensinar produzem.  

 

Compreende-se que a didática é um dos campos da pedagogia. Seu papel não é apenas 

metodológico; é também investigativo, visa estabelecer e fundamentar o ensino e a aprendizagem com fins 

de colaborar com a própria natureza da educação que é a formação total do indivíduo. Ainda de acordo com 

Pimenta (2010, p.67):  

 

A didática diz, pois, das finalidades do ensinar dos pontos de vista político-ideológicos (conhecimento e 
formação das sociedades), éticos (conhecimento e formação humana), psicopedagógicos (das 
relações entre conhecimento e desenvolvimento) e os propriamente didáticos (organização dos 
sistemas de ensino, de formação..., modos de ensinar..., da construção de conhecimentos).  

 

Dessa forma, pode-se até afirmar que a “didática constrói o ensino e a aprendizagem; e vice-

versa”, principalmente, uma didática como presente na formação dos professores. Desse modo, construir a 

identidade profissional é um processo de ressignificação que o sujeito situado passa a se construir 

historicamente. Assim, é importante abordamos as contribuições da didática na formação da identidade do 

professor.  

O professor em formação deve estar ciente da sua reflexão quando educador e de sua inovação 

sobre o conteúdo aprendido; o mesmo tal como profissional, quanto na sua metodologia de ensino.  

Carlos Libâneo (2001, p. 36) se refere à ação docente quando diz que:  

 

É certo, assim, que a tarefa de ensinar a pensar requer dos professores o conhecimento de estratégias 
de ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências do pensar. Se o professor não dispõe 
de habilidades de pensamento, se não sabe “aprender a aprender”, se é incapaz de organizar e regular 
suas próprias atividades de aprendizagem, será impossível ajudar os alunos a potencializarem suas 

capacidades cognitivas.  
 

Conforme o autor, a formação docente é um processo pedagógico, que precisa acontecer de 

forma a levar o professor a agir de maneira competente no processo de ensino (LIBÂNEO, 2001).  

De acordo com Gadott (2007, p.65): “o poder do professor está tanto na sua capacidade de refletir 

criticamente sobre a realidade para transformá-la, quanto na possibilidade de construir um coletivo para 

lutar por uma causa comum”.  
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Já Imbernón (2002, p. 27) afirma que “[...] ser um profissional da educação significa participar da 

emancipação das pessoas. O objetivo da educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos 

dependentes do poder econômico, politico e social. E a profissão de ensinar tem essa obrigação intrínseca”.  

Os professores necessitam repensar o modo pelo qual emanam diante da sociedade e qual sua 

contribuição, uma vez que identidade não é específico ao ser humano, e sim, um lugar que se constrói quer 

com certezas e/ou incertezas estabelecidas nas relações com a realidade social. Conforme Freire (1996, p. 

25 “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”.  

Na perspectiva de Tardif (2007, p. 23):  

 

[...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos por outros, 
não é somente um agente determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que assume sua pratica a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito 
que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais 
ele estrutura e a orienta.  

 

No que diz respeito à identidade profissional do professor pode-se dizer que o mesmo tem que ser 

mais do que um auxiliar no ensino, que seduz e tem a atenção do aluno; mais do que isso, tem que 

provocar situações em que os discentes tenham competências de construir-se e reconstruir-se a partir de 

uma educação epistemologicamente cientifica, que assegure ao aluno um ensino produtivo e significativo 

cognitivamente, estabelecendo uma relação estreita com a solidariedade, a democracia e o 

desenvolvimento humano enquanto ser social e histórico. Assim, sendo sujeito de sua própria prática, o 

professor constrói sua história a partir de seus valores e atitudes de seu dia a dia como cidadão, justificando 

assim sua identidade. 

 

5. O MÉTODO: O DESENHO DA INVESTIGAÇÃO  

 

Nessa perspectiva, consideramos importante apresentarmos os passos desenvolvidos na 

elaboração deste artigo, seu delineamento, método utilizado na coleta de dados e suas análises, dessa 

forma como as técnicas utilizadas e os instrumentos de pesquisa. 

O estudo em questão utilizou seu desenho de investigação na modalidade não- experimental. De 

acordo com Sampieri (2006) A pesquisa não-experimental é caracterizada pela não manipulação das 

variáveis, ou seja, o investigador observa os fenômenos tal qual ocorre no contexto natural para depois 

analisa-lo. O mesmo ainda agrupa os modelos não-experimentais em transversais e longitudinais. “O 

propósito dos desenhos da investigação transversais é descrever as variáveis e analisar a incidência e a 

interrelação em um dado momento” (SAMPIERI, 2006, p.192). Já a longitudinal proporciona ao investigador 

está analisando a mudança por meio do tempo em determinadas variáveis ou nas relações entre estas. 

O enfoque do estudo foi considerado qantiqualitativo por coletar tanto quantitativo como 

qualitativo, ou seja, por se tratar de um conjunto de processos sistemáticos empíricos e críticos, 

relacionando coleção e análise dos dados, assim como a integração e discussão conjunta, com o propósito 

de inferir em toda a formação obtida e atingir o grau máximo de entendimento do fenômeno em questão. 

Dessa forma, o alcance desse artigo, conforme Sampieri (2006) foi utilizada a abordagem distinta 

de metodologia descritiva. A mesma tem como principal objetivo questionar a ocorrência e as características 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde da Faculdade Regional Jaguaribana, p. 70-9, nº 1, ago/2016 

70 

em que se manifestam uma ou mais variáveis (dentro do enfoque quantitativo) ou situar, categorizar uma 

amostra, ou uma situação (descrevê-la como seu nome indica dentro do enfoque qualitativo). 

Os dados utilizados foram de fontes primárias e secundárias. Por ter sido colhido pelo pesquisador 

com o objetivo de gerar informações posteriores (YIN, 2005).  

Destaca-se neste item o sujeito, universo da pesquisa, que podem ser compreendido a partir da 

caracterização do sujeito. Ou seja, Os sujeitos da pesquisa foram alunos de três instituições de ensino 

superior: Instituto PLUS; Instituto ISEPRO e Instituto INFOTEP no período estabelecido para a coleta de 

dados.  

A partir dessas colocações aponta-se o universo da população pesquisada. As três instituições 

Universitárias, duas em Fortaleza-Ce e uma em Viçosa - CE são consideradas o universo da pesquisa.  A 

Instituição PLUS (A) com 20 universitários do curso de Especialização em Educação Infantil; a Instituição 

INFOTEP (B) com 10 Universitários do curso de pedagogia e a Instituição ISEPRO (C) com 10 

universitários, também do curso de Pedagogia. 

Nos aspectos metodológicos, ressalta as técnicas e instrumentos de coletas de dados, que tem 

como objetivo entender, portanto, as contribuições da Didática do Ensino Superior na Formação do 

Professor, a pesquisa de que trata esse estudo foi fundamentada co m base nos referenciais teórico-

metodológicos e desenvolvida por meio de entrevistas com dez perguntas fechadas e abertas.  

 

6. ANÁLISES DOS DADOS  

 

Nesse artigo procura-se analisar “As contribuições da didática do ensino superior na formação do 

professor”. Dessa forma, foram explorados na investigação os entendimentos e compreensões de 30 

universitários de três instituições de ensino superior : duas  localizadas em Fortaleza-Ce e uma em Viçosa – 

CE. Todos com nomes fictícios: (A, B, C) 

Antes de adentrar ao universo das significações, será apresentado um breve perfil dos 

universitários. Dos 30 entrevistados 10 são do sexo masculino e 20 do sexo feminino. 15 já atuam como 

professores, os outros estão cursando ainda a pedagogia. Vale ressaltar que desse universo de 

universitários 14 já lecionam. 

A entrevista iniciou solicitando aos entrevistados que conceituasse didática. De acordo com as 

respostas dadas pelos universitários na pesquisa sobre o conceito de Didática, 60% dos entrevistados 

conceituaram a didática como: Didática são todas as formas instrutivas. Cognitivas, sensitivas e normativas 

que irão favorecer o conhecimento. E os outros 40% conceitua como: é tudo que envolve o ensinar. Passar 

conhecimento desde conteúdo até como vai ser dado. Percebemos que os entrevistados conforme foi 

relatado no referencial teórico do artigo fundamentado em Pimenta (2010), Libâneo (2008) e outros têm 

conhecimento teórico do que realmente seja Didática.  

Quando entrevistados acerca de além do conhecimento exigido da disciplina, o professor 

universitário deve ter recursos didáticos para desenvolver o conteúdo a ser ensinado. A resposta foi 100%, 

que sim. E acrescentaram que todo recurso didático além de valorizar a aula facilita a compreensão dos 

assuntos, já que conhecimento e prática andam juntos.  

Ao indagarmos o que se faz necessário ao professor, que ele tenha, além do conteúdo abordado 

em sala de aula, a resposta foi: 10% acreditam que o professor deve ter planejamento interatividade; 
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avaliação da sua prática diária e reconstrução se necessário da metodologia aplicada; 20% tenham 

interação com os alunos ter leitura compreensão crítica do mundo e saiba fazer com os alunos sejam 

reflexivos. Aprendam a ler a realidade com um olhar holístico  

Quando indagados se o professor universitário não tendo estratégias em sala de aula a didática é 

a mesma, a resposta de todos foi: NÃO. Justificaram respondendo que: todo mestre precisa encontrar a 

metodologia adequada que atenda as diversidades individuais e que a estratégia e dinâmica no ensino 

contribuem melhor para uma aprendizagem 

Ao indagarmos aos entrevistados se os mesmos conseguem identificar com clareza quando o 

docente não utiliza estratégias didáticas eficazes para ministrar suas aulas. Todos foram unânimes em 

afirmar positivamente, ou seja, 100% e ainda acrescentaram que qualquer mestre não preparado para uma 

aula demonstra insegurança no modo de falar, olhar e administrar o que não foi estudado. 

Na entrevista foi solicitado que os universitários citassem pelo menos três estratégias de 

competências que as instituições superiores pudessem exigir dos seus professores além dos 

conhecimentos. As respostas foram praticamente todas iguais como: habilidades, flexibilidade e empatia e 

levar em consideração a realidade, conhecimento, especificidade e o interesse do educando.  

Quando perguntado sobre quais estratégias didáticas podem ser utilizadas tanto no ensino básico 

quanto no ensino superior. As respostas foram inúmeras como: 10% apontaram Habilidades, competências 

e dinâmica no ensino; 5% apontaram musicalidade debate em sala de aula com os alunos e diálogo, assim 

como apresentações de vídeos para apoio; 5% citaram trabalhos em grupos; aulas expositivas; e 10% 

citaram estratégias capazes de fazer o indivíduo tirar suas conclusões sem livrar as concepções exigidas 

pelo estudo do aprendizado. Percebemos que mesmas inúmeras respostas, todas apontam para estratégias 

que motivam o aluno. 

Indagados sobre o que inquietavam na didática do ensino superior. 12% afirmaram que o que 

inquietavam era a falta de dedicação e empenho de alguns profissionais, deixando as aulas monótonas; 8% 

a falta de dedicação e empenho de alguns profissionais; 10% a falta de respeito quando se refere a 

sabedoria que todos os seres tem e carrega consigo. Quando indagados sobre o que é uma didática de 

qualidade, de excelência. As respostas foram todas nessa ótica: a didática de excelência é quando o 

professor usa estratégias adequadas para a realidade do seu aluno, e aquela que o aluno entende, aprende 

e o educando colhe resultado. 

Foi solicitado por último que os entrevistados deixassem sugestões para o melhoramento da 

didática de ensino do docente universitário. As sugestões foram: As aulas serem mais expositivas; os 

professores incentivar com mais fontes de pesquisas do conteúdo estudado aos alunos. Esses professores 

partilhar experiências vivenciadas, respeito às sapiências dos universitários  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando a pesquisa constata-se que compreender a importância da Didática na formação do 

professor não é uma utopia, porém a partir do conhecimento e sensibilidade dos professores que irão 

conduzir as salas de aulas universitárias. 
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A Didática como disciplina, precisa desenvolver a eficácia a crítica dos professores em formação, 

para que consigam investigar de forma clara e objetiva a realidade do ensino de modo a viabilizar que o 

educando edifique seu próprio saber. Compreender que a Educação é um processo que faz parte do 

conteúdo global da sociedade significa entender que a prática pedagógica é parte complementar do todo 

social. Vale salientar que as bases teóricas que interferem a prática estão intimamente ligadas à formação 

da identidade profissional do professor, já que, para uma formação completa, é preciso uma visão holística 

da práxis pedagógica. Necessidade incontestável é a presença do professor na sociedade e, esta presença, 

se faz pela atividade e comprometimento em tratar a educação e os valores provenientes da sociedade na 

qual este profissional se inclui.  

Nota-se então, a necessidade da estabilidade em buscar uma Didática que considere os 

implicados e transforme os processos educacionais com a finalidade de integração. Acreditando que o fazer 

pedagógico do professor não se resume a um fazer unicamente acadêmico, e que é preciso analisar 

criticamente o projeto econômico, politico e social para agir acertadamente no contexto atual, que é 

provocador diante das mudanças dinâmicas que acontecem dia após dia. Portanto, identifica-se a Didática 

como instrumento que garante a magnitude no atendimento educacional. 

A Didática concebe o seu objeto de investigação na esfera do ensino. Compreendê-lo como uma 

prática em distintas situações da história representa analisa-lo sob uma ótica social na qual se efetiva – nas 

instituições Universitárias e em outras situações de ensino das mais variadas áreas de conhecimentos. 

Pesquisas como esta têm mostrado a importância do desenvolvimento de pesquisas em nossa realidade, 

buscando analisar as contribuições da Didática nas nossas instituições universitárias.  
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