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IDÁTICA é a reflexão sistemática e a busca de alternativas 
para os problemas da prática pedagógica (Candau, 2007).  
Em síntese, busca efetivar na prática as propostas do 
projeto pedagógico, tendo como objeto de estudo o 
processo de ensino-aprendizagem. Por isso, toda proposta 
didática está implícita ou explicitamente impregnada de 
uma concepção do processo de ensino-aprendizagem. 
 
A Didática se caracteriza como “mediadora entre as bases 
técnico-científicas da educação e a prática docente, 
operando como uma ponte entre o “quê” e o “como” do 
processo pedagógico, desde que articulada ao “para que 
fazer” e ao “por que fazer”.” (Coutinho, 2003:20). 
 
Atualmente, preconiza-se que para se possa 
adequadamente compreender o processo de ensino-
aprendizagem, este deve ser analisado de forma a articular 
consistentemente suas três dimensões: humana, técnica e 
político-social. 
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Dimensões Humanista Técnica Político - Social 

Ênfase Relações Interpessoais Tecnologia Educacional Condições sócio-políticas- econômicas. 

Perspectiva do processo de 
ensino-aprendizagem 

Subjetiva, individualista e afetiva; 
desejos e afetos dos alunos são 
valorizados. 

Processo como ação intencional e 
sistemática para organizar as condições 
que melhor propiciem a aprendizagem 

Processo ocorre numa cultura específica, 
com pessoas imersas em situação 
político-social em situação de classe 

Centro do processo Aquisição de atitudes: calor, empatia, 
consideração positiva incondicional. 

Objetivos instrucionais, seleção do 
conteúdo, estratégias de ensino, 
avaliação. 

Dimensão político-social que impregna 
toda a prática pedagógica. 

Ponto Negativo Ignora condições sócio-econômicas e 
políticas. 

Tecnicismo.  “Fazer” é dissociado de 
“por que fazer” e “para que fazer”. 

Desconsidera aspectos técnicos e 
humanistas. 

Ponto Positivo  Explicita o componente afetivo do 
processo de ensino-aprendizagem. 

Aspecto objetivo e racional do processo 
de aprendizagem. 

Trabalha variáveis contextuais junto com 
as processuais. 

Época de predomínio Final dos anos 1950, início dos 1960. 
Escola Nova. 

1964 a 1968. Forte no início dos anos 
1970 

Meados dos anos 1970 até meados dos 
1980. 

Exemplos construção de linha do tempo; "rodinha" prova; tabuada; questionário projeto de trabalho 

 
Um problema recorrente nas fases humanista e técnica foi uma visão dissociada da situação real dos professores 
em sala de aula, com sua problemática de condições de trabalho e situação sócio-econômica dos alunos. 
Acreditava-se que quando os professores dominassem os novos conceitos e técnicas isso automaticamente levaria 
a uma renovação na educação. Por isso, na primeira fase se estudavam escolas “inovadoras” e de “exceção”, e na 
segunda fase “métodos e tecnologias”, mas não a situação padrão real em sala. Isso levou a propostas teóricas com 
pouca adesão por parte dos professores que as consideravam utópicas, idealistas e pouco viáveis em sala. 
Na fase político-social houve quase uma inversão, desconsiderando-se a importância da qualificação técnica dos 
docentes e as possibilidades dos novos recursos tecnológicos. 
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DA DIDÁTICA INSTRUMENTAL À DIDÁTICA FUNDAMENTAL 
Segundo Vera Candau: 

 
Competência técnica e competência política não são aspectos contrapostos. A prática pedagógica, exatamente por ser 
política, exige a competência técnica. As dimensões política, técnica e humana da prática pedagógica se exigem 

reciprocamente. Mas esta mútua implicação não se dá automática e espontaneamente. É necessário que seja 
conscientemente trabalhada. Daí a necessidade de uma didática fundamental. 
A perspectiva fundamental da Didática assume multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem e coloca a 

articulação das três dimensões, técnica, humana e política, no centro configurador de sua temática. 
Procura partir da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes. 
Contextualiza a prática pedagógica e procura repensar as dimensões técnica e humana, sempre “situando-as”. 

Analisa as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o contexto em que foram geradas, a visão de ser 
humano, de sociedade, de conhecimento e de educação que veiculam. 
Elabora a reflexão didática a partir da análise e reflexão sobre experiências concretas, procurando trabalhar continuamente  

a relação teoria-prática. 
Nesta perspectiva, a reflexão didática parte do compromisso com a transformação social, com a busca de práticas 
pedagógicas que tornem o ensino de fato eficiente (não se deve ter medo da palavra) para a maioria da população. 

(Candau, 2007:23) 
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Uma didática se fundamenta em uma teoria de aprendizagem e seu modelo educacional para orientar a atividade 
docente e, por conseguinte, a elaboração e uso de materiais didáticos. Os dois principais modelos pedagógicos 
vigentes no Brasil atualmente são o tradicional e o pós-positivista. A pedagogia e a psicologia têm pesquisado o 
processo de aprendizagem por muitas décadas formulando diferentes teorias a partir dos pressupostos dos modelos 
pedagógicos vigentes. Atualmente podemos destacar dois grandes grupos teóricos: comportamentalismo e 
construtivismo. 
 
BROSSEAU, Guy. Introdução ao estudo das situações didáticas. São Paulo: Editora Ática, 2008. 

BURNIER, Suzana. Pedagogia das competências: conteúdos e métodos. Boletim Técnico do Senac. Vol. 27 Número 3. Setembro/Dezembro 2001. Disponível em 
http://www.senac.br/informativo/BTS/273/boltec273e.htm. Acessados em: 26 nov 2009. 

CANDAU, Vera. (org) A didática em questão. Petrópolis: Editora Vozes, (1983) 2007. 

 

MODELO PEDAGÓGICO CLÁSSICO – TRADICIONAL 

Tem como núcleo central o professor, possuidor de um conhecimento a ser transferido para os alunos, reduzidos a 
uma total passividade e a um processo mecânico de memorização e de reprodução desses conhecimentos. 
Segundo Najmanivich (2001:109), é a pedagogia do “magister dixi” que se estabeleceu na modernidade para 
atender à visão positivista. 
 
Modelos epistemológicos positivistas: supunham o conhecimento como uma coleção de verdades eternas, 
divididas em disciplinas a serem ensinadas umas independentes das outras. Esse sistema começou a mostrar 
saturação no final do Século XX, e estabeleceu-se a pedagogia que tem por objetivo motivar e incentivar o aluno. 
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Contudo, o estilo centrado na passividade do aluno não se modificou por completo, houve somente uma 
maquiagem. 

 

O COMPORTAMENTALISMO é uma Teoria de Aprendizagem alinhada com os pressupostos teóricos do 
positivismo, surge a partir do trabalho do psicólogo estadunidense Watson (1878-1958) e tem entre seus principais 
desenvolvedores Skinner (1904-1990). Esta teoria defende que as pessoas respondem através de reflexos gerados 
por estímulos do ambiente. No comportamentalismo a ênfase recai sobre os comportamentos modificados do sujeito 
em vez de suas características interiores. A inteligência do sujeito é considerada uma caixa preta que não pode ser 
investigada concretamente por isso o foco no que considera que pode ser observado diretamente: o 
comportamento humano. 
 
Skinner propõe dois tipos de aprendizagem: condicionamento respondente; condicionamento operante. 
O condicionamento respondente corresponde ao tipo de aprendizado no qual uma resposta anterior é evocada 
quando um novo estímulo ocorre. O condicionamento operante diz respeito a como as pessoas se comportam de 
modo a refletir seu comportamento passado. 
Um elemento importante da teoria comportamentalista é o reforço que pode ser positivo (elogio, sentimento de 
satisfação) ou negativo (repreensão, punição). O reforço positivo aumenta a probabilidade de repetição do 
comportamento desejado, enquanto o negativo tende a evitar certas respostas. 
 
É importante observar que a psicologia de Skinner reconhece a existência de eventos internos e a possibilidade de 
relacioná-los com o comportamento externo, mas não explica o que ocorre dentro da mente do indivíduo. 
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Segundo os comportamentalistas a aprendizagem equivale a uma mudança observável no comportamento 
do indivíduo. Ou seja, se o aluno apresentar o comportamento esperado assume-se que ele aprendeu. O 
comportamentalismo é eficaz para o propósito de memorização de fatos, porém, para o desenvolvimento de níveis 
mais elaborados de pensamento ele se mostra ineficaz. (McMANUS, apud COUTINHO, 2003). 
 
Um professor que transmite a informação oralmente e/ou pelo livro-texto para os alunos que depois deve resolver 
exercícios de fixação com uma única resposta correta é um exemplo típico da orientação comportamentalista de 
aprendizagem. As chamadas “nota alta” e “nota baixa” são reforços positivos e negativos para o aprendizado. A 
transposição desse procedimento para o ambiente virtual seria uma em que a informação é apresentada e em 
seguida fazem-se exercícios de fixação com feedback instantâneo com a resposta e elogios ou não de acordo com o 
resultado alcançado. 
 
COUTINHO, Laura. Web Didática: um modelo para auxílio na elaboração de cursos baseados na web. Dissertação de mestrado em 
informática, Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 2003. 

 

MODELOS PEDAGÓGICO PÓS-POSITIVISTAS 

Conhecimento visto como um “produto da interação humana com o mundo através de sistemas simbólicos, meios 
técnicos, estilos relacionais e cognitivos que se dão sempre em um contexto multidimensional que inclui tanto a 
estética como a ética e os afetos” (Najmanivich, 2001:111). 
 
Como afirma Morin (2002:59, apud Coutinho, 2003), em relação a essa mudança de paradigma, “conhecer não é 
mais chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza. O ensino passa, então, a ter como 
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missão transmitir uma cultura que ajude a viver e que favoreça um modo de pensar aberto e livre e não um mero 
saber”. 
 
A UNESCO, na Reunião Internacional sobre Educação para o Século XXI, apresentou as quatro grandes 
necessidades de aprendizagem dos cidadãos do próximo milênio: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a conviver e aprender a ser” (Ramos, 2002:131; apud Coutinho, 2003). 
 
CONSTRUTIVISMO é um termo usado para representar uma coleção de teorias que tem em comum a idéia-base 
de que as pessoas constroem seu conhecimento com o intuito de resolver problemas, geralmente com a 
colaboração de outros. (CAMPOS apud COUTINHO, 2003). Dois autores com grande influência nesse 
pensamento são Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-1934), ambos preocupados com a construção do 
conhecimento pelo sujeito. 
 
COUTINHO, Laura. Web Didática: um modelo para auxílio na elaboração de cursos baseados na web. Dissertação de mestrado em informática, 
Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 2003. 

NAJMANOVICH, D. O sujeito encarnado – questões para pesquisa no/do cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

 
Teorias de Aprendizagem Construtivistas:  

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/didatica-construtivismo.pdf 
Como se adapta conteúdos educacionais aos diferentes perfis de aprendizes? 

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/modelagem.pdf 
 


