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DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR

AGENDA:

OBJETIVO GERAL: Relacionar o texto com os assuntos abordados 
em sala de aula no decorrer da disciplina e do curso.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analisar a importância do Ser e Estar na 
busca da sua identidade do profissional e de suas necessidades.



DESENVOLVIMENTO:

Ser e Estar;
Em busca da construção da Identidade Profissional;
As necessidades como praticas de ações e mudanças;
As necessidades pessoais e profissionais do docente;
A escola enquanto produtor da profissionalização docente;
Senso Prático, Pratica Habitual e Pratica Desejada;
Considerações.



“(... )Precisamos ensinar nossos estudantes a aprender ,
e, Principalmente a aprender por si mesmo.”
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PONTOS IPORTANTES:

“A maior parte de nós se sente impotente, ansiosa e insegura a respeito do
trabalho docente, especial mente face as mudanças culturais e sociais, como
bem acentua o professor- da epígrafe acima.”



“O tema de pesquisa se apóia na discussão de dois aspectos enfatizados pelos
professores:

1º: constituição de suas identidades: as necessidades e perspectivas que
assumem em relação a formação e ao desenvolvimento profissional que
pretendem, e a importância que colocam na escola enquanto contexto de
produção de sua profissionalização docente.”

2º: Do ponto de vista teórico ao estudo das representações e da cotidianeidade,
e as de Bakhtin (1988, 1995) e Bourdieu (1983, 1987, 1989, 1990, 1996, 1997),
que ao se referirem ao campo das representações sociais, valorizam a fala como
expressão das condições da existência.

A compreensão da fala do professor exige, ao mesmo tempo, que entendamos
as relações sociais que ela representa, o espaço da cotidianidade e da história
de ser professor.



Mediante tal conceito e afirmação podemos questionar sobre a forma de
organização das salas de aula. As cadeiras são organizadas de modo a
encher a sala e não propicia o debate. Quem esta na frente não vê que
está no fundo. Que está no fundo aprecia o cangote doas que estão a
frente.

A idéia parece ser de forma proposital, a promover somente a absorção
de conteúdos sem que esses alunos tenham a possibilidade de se
colocar criticamente e cotidianamente, o fazendo somente
esporadicamente e quando solicitado, o que se configuraria então uma
perversão na constituição educacional do sujeito!



A autora destaca o que considera elementos que levaram a analisar a
questão central identificar como os professores aprendem a sua
profissão através do diagnóstico de suas necessidades. Necessidades
da pratica habitual e prática desejada.

O primeiro momento deste texto relaciona-se as representações dos
professores sobre suas necessidades e perspectivas em busca da
construção da identidade profissional. O conceito de necessidade como
mudança ou direção desejada.



Os professores (ou futuros professores) anunciam/enunciam/denunciam,
identificando, assim, um ritmo que desafia qualquer harmonia. Um ritmo
imprime novos significados as formas de sentir e pensar, ao movimento
de conhecer.

“Ate que ponto um olhar sobre as necessidades e perspectivas de
professores pode nos ajudar a nos posicionarmos melhor em relação a
nossa profissão? Quais seriam os efeitos epistemológicos desse olhar?”



Acredito que essa colocação se enquadra o professor que apaixonado,
bem preparado, cometente e criativo, o qual, conseguirá incutir a paixão
pela educação aos seus e isso gera a busca inconstante pela posse e
partilha do conhecimento.

O conceito de necessidade deveria ser explorado, naquilo que nos
permitisse compreender como os professores aprendem a sua profissão.
Essa questão pode nos por a pensar se há essa possibilidade nos dias
de hoje?



“Quando falamos de nossas necessidades nos diversos momentos e
espaços profissionais, representamos nossas realidades, construímos
nossas vidas, explicando-as mediante nosso estoque de
conhecimentos.(...) elas retratarn e refratam a realidade.”



Quando uma necessidade e expressa de forma consciente ela faz um
retrato, muitas vezes em preto e branco, da realidade, introduzindo as
limitações objetivas do contexto a que se refere.

Quatro concepções para definir o estudo sobre as necessidades:

1. necessidades como discrepâncias ou lacunas;

2. necessidades como mudança de direção desejada por uma maioria;

3. necessidade como direção que se prevê que ocorra um
melhoramento;

4.necessidade como algo cuja ausência ou deficiência provoca prejuízo,
ou cuja presença é benéfica.



Alguns aspectos, destacados giram em torno da necessidade como eixo 
de mudança ou direção desejada:

 relação de dependência dos professores com os valores novos
que Vão impregnando a nossa sociedade (poderíamos traduzir
aqui pelo reforço de legislações, como a LDB, os PCNs;

 subordinação dos professores ao contexto em que esse
valores se determinam;

 multiplicação desses profissionais para divulgar novos valores
necessidades .



Alguns pontos frágeis que não podem ser ignorados:

1º a necessidade como unidade dialética entre o momento subjetivo das
necessidades individuais. O intersubjetivo das necessidades coletivas, e
o objetivo das limitações e possibilidades do contexto escolar;

2º de estabelecer diferença entre os conceitos de necessidade e de
preferência.

3° de que necessidade deve levar a liberdade, ou seja, a algo
significativo, benéfico, portanto, valoroso.



Negociamos "coisas a fazer", formas de criar, maneiras a inventar, em
resumo, nossa "pretensão de existir" (id.: 65). Colocamos, no jogo da
vida, a possibilidade de exercer nossa profissionalidade.

A escola deve apresentar-se como conceito fundamental de produção da
profissionalização docente?



Os futuros professores e/ou professoras tem sido desorientados pelas
mudanças constantes que a sociedade Ihes impõe. Uma boa parcela dos
professores busca o aconchego da rotina, das portas fechadas da sala
de aula, da cumplicidade que trama com outros professores.

A troca de experiências com os professores transforma nossa prática
habitual em pelo menos quatro dimensões (ABDALLA, 1997):

• pessoal;
• didática;
• institucional /organizacional;
•profissional.
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