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Expectativa de Respostas 

Didática 
Questão 01 

a) As abordagens pedagógicas vigentes no cenário educacional brasileiro se originam da 
vertente tradicional de ensino sob o prisma do Ratio Studiorun. Posteriormente, surgem no 
cenário brasileiro teorias pedagógicas originadas de discussões fomentadas no campo 
educacional e fruto de novos contextos históricos (político, econômico e cultural):  

- Influência de outros campos do conhecimento, a saber: a psicologia, a sociologia, a 
economia. O Movimento Escolanovista na Educação. A influência de Jonh Dewey, Jean 
Jacques Rousseau, Maria Montessori e Celestin Freinet no pensamento educacional 
brasileiro e particularmente nas abordagens de ensino. O positivismo e o cientificismo na 
educação. A influência das idéias pedagógicas européias na educação brasileira.  
- Concepção de ensino profissionalizante (Leis de n. 5.692-71 e Lei 5.540-68).  
- O Movimento de Educação de Base. Movimentos de cultura popular. As idéias filosóficas e 
pedagógicas de Paulo Freire. Ideário da Educação Popular. Ideário crítico na educação, com 
a produção e apropriação das teorias progressistas e crítico-reprodutivistas. A racionalidade 
técnica do ensino. Relações entre educação e trabalho. A teoria do capital humano e suas 
influências na educação. As novas tecnologias da educação. 
b) Mediante um novo quadro teórico constituído no período pós ditadura militar, abre-se 
novas perspectivas de discussões no campo educacional, sob significativa influência das 
teorias críticas na educação, a destacar: 
- Os pressupostos do materialismo histórico e dialético na educação, enfoque dos estudos 
culturais, da antropologia, da história, da nova sociologia da educação. As referências da 
psicologia da aprendizagem de cunho construtivista e sociointeracionista. Mudanças 
epistemológicas na prática pedagógica no campo do currículo, na perspectiva do 
multiculturalismo, da inter e da transdisciplinaridade, inteligências múltiplas. Ênfase das 
teorias críticos-reprodutivistas na análise sobre o ensino brasileiro. Importância da educação 
sócio-histórica. Abordagem da pedagogia crítico social dos conteúdos. Novas abordagens no 
campo da didática à luz da didática crítica e multireferencial.   
- Os movimentos sociais e mobilização político-sindical da categoria docente, abordagem 
crítica da formação do professor, debates sobre a escola pública, ênfase no legado da 
Educação Popular e ideário freireano.  
C) A nova conjuntura político-pedagógica demanda pensar numa nova formação docente, 
constituída numa nova identidade profissional e novas competências pedagógicas, processos 
estes que  implicam: 
- novos saberes que relacionem as múltiplas dimensões da prática pedagógica a uma prática 
reflexiva, processos sistemáticos de formação continuada, fundamentada na pesquisa e ação, 
nos processos auto-formativos, constituição do professor pesquisador. Produção de 
experiências problematizadoras dos processos de ensino e aprendizagem, baseadas no 
movimento crítico da ação-reflexão-ação. Constituição de competências profissionais que 
articulem os saberes específicos de sua prática a outros saberes necessários a um olhar 
mais plural sobre a prática pedagógica, saberes da experiências, das histórias de vida, 
saberes curriculares, históricos, filosóficos, saberes da formação. Protagonismo e 
participação ativa nos processos de elaboração de planejamentos e projetos político-
pedagógicos.  
- o contexto do Neoliberalismo e novas competências profissionais atribuídas a prática 
docente. As abordagens das inteligências múltiplas. As novas tecnologias de ensino e 
relações com a prática docente. Elaboração e implementação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, novas demandas à formação docente. A LDB 9.394-96 e o fortalecimento da 
profissionalização docente, o ensino profissionalizante por meio de um currículo integrado, 
novos saberes demandados aos agentes educativos, particularmente ao docente. 

 
 
 
 
 



Questão 2 
Espera-se que o candidato/a apresente sua análise com base nos seguintes argumentos: 
- rompimento com a fragmentação entre disciplinas e no trabalho docente. 
- pensar numa organização integradora do conhecimento, propostas de trabalho por temas 
integradores, transversalidades, inter e transdisciplinaridade, projetos de trabalho coletivo. 
- na perspectiva do planejamento essa organização pedagógica do currículo deve priorizar um 
planejamento global, democrático, concreto e compartilhado entre os agentes educativos, 
enfatizar a dialogicidade, a horizontalidade, sendo o currículo fruto de intenções partilhadas, 
realizadas de acordo com as condições materiais e concretas da instituição escolar. 
- o currículo deve ser pensado na perspectiva de um projeto político-pedagógico da escolar, 
construído no coletivo, tendo como preceito básico a democracia, sendo parte do planejamento 
contínuo da escola, desenvolvido de acordo com condições concretas, partindo de situações 
vividas e tomando as expectativas dos agentes, no intuito de romper com decisões autoritárias e 
centralizadoras, bem como ter, como finalidade maior, a qualidade do ensino 
- necessidade de entendimento de que o currículo, o planejamento escolar e particularmente, o 
projeto político-pedagógico não podem ser pensados isoladamente, mas nas suas relações 
possíveis de inter-dependência. Os eixos do currículo integrador, a gestão democrática, bases na 
coletividade, cooperação, emancipação, avaliação institucional.  
- base dialética e transformadora, valorização da diversidade e multiplicidade de saberes. Visão 
de sujeito histórico e cognoscente. A flexbilidade do currículo – mantendo uma unidade nacional 
como base comum e garantindo pela escola os ajustes necessários a realidade concreta. 
Valorização do contexto e dos saberes dos estudantes. A gestão democrática – importância de 
ativar a vivência dos conselhos como: escolares, de classe, diretório estudantil, entre outros, 
afim de garantir a participação e a democratização. A relevância da contextualização do currículo 
em nível local, regional, adaptações necessárias. O currículo na concepção – que deve 
transceder a ordem conteudista e privilegiar a exposição dos problemas que se efetivam na 
prática social, no contexto escolar. Relevar um ensino comprometido com a democratização do 
conhecimento, com a formação pessoal e social dos alunos. Considerar a relação conhecimento 
cinentífico e contexto social, político, econômico e cultural. Estabelecer relações currículo-
escola-família. O currículo como favorecedor de discussões sobre a pluralidade de idéias e de 
concepções filosóficas e pedagógicas. Relações entre currículo, didática, avaliação de ensino e 
aprendizagem e a formação continuada de professores. 
- concepção da importância de um currículo que favoreça a inclusão, bem como os aspectos 
cognitivos, afetivos, ético-social, espiritual dos discentes e docentes. Currículo que priorize a 
formação técnica e de cultura geral. O tripé: ciência, tecnologia e cultura.   A concepção de 
conhecimento – não voltada para a linearidade, mas para uma visão histórica, de construção 
permanente e dialética. Importância de um currículo horizontal e não vertical. 
 


