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Introdução: A discussão em torno do tema, didática do professor, no contexto escolar
brasileiro ao longo das décadas  se faz presente em debates com educadores e
pesquisadores. A história que permeia o assunto inicia-se no momento em que o
reconhecimento da profissão professor e sua importância social ainda tem muito que
avançar. O papel do professor deixa de ser somente o de contribuir para a construção
do conhecimento do educando, mas também de participar da sua formação humana, a
fazer parte da vida de seus alunos, tornando se uma referência pessoal e social com
características diferentes. Objetivo: Este artigo tem como objetivos apresentar uma
análise da formação inicial dos professores, com vistas a verificar a evolução e
importância da didática; Articular os conhecimentos adquiridos sobre “como” ensinar
e refletir sobre “para quem” ensinar, “o que” ensinar e o “por que” ensinar. 
Metodologia: O artigo em questão constitui se de uma pesquisa bibliográfica, para qual
foram utilizados os seguintes termos indexadores: Didática Magna, Didática,
Formação de Professores e Educação. Foram pesquisadas as seguintes bases de dados:
Scielo e  Google Acadêmico  e nelas, Guia do Livro Didático - Programa Nacional do
Livro Didático (PNDE), Revista Educação, Revista Nova Escola, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira (LDB- 9394/96). Os artigos passaram pelos seguintes
critérios de seleção: os mais atualizados, com publicação entre 2008 até os dias atuais;
fontes seguras, palavras chaves dentro do tema trabalhado. Resultados: Os resultados
apontam para questões relevantes quanto às concepções do papel dos professores, sua
valorização profissional e as várias concepções de didática que permeiam o campo
educacional. Destaca se  a concepção de uma didática que contribui para a formação
do educando, respeitando a sua subjetividade, presente nas falas de muitos
profissionais da escola. Suas ações contribuem para a formação humana, que  TIREM
os alunos  da  passividade e  dependência,  instigando  os  a se tornarem  sujeitos ativos
e críticos. Tomam por referência uma didática que valoriza  os conhecimentos, as
experiências e o desenvolvimento mental dos alunos.  (LIBÂNEO, 1990). O grande 
desafio desses profissionais é a busca de uma didática que fundamente suas ações, que
não   se limitem a um conjunto de técnicas, e sim a  mediação entre teoria educacional
e as práticas na rotina da sala de aula. Muito ainda precisa ser estudado, analisado, pois
as pesquisas em torno deste campo estão longe de ter um ponto final. Conclusão:
Percebeu-se que os tempos atuais exigem do professor novas formas de interação com
o aluno,influenciadas  pela tecnologia digital e  pela internet. No campo da didática
ainda cabe uma ampla discussão envolvendo procedimentos, métodos, técnicas,
recursos e outros mecanismos que possibilitem uma melhor forma de aprendizagem do
aluno.
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