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INTRODUÇÃO 

Neste capítulo o autor apresenta os parâmetros básicos para iniciar o estudo das 

universidades como instituições de formação pessoal/profissional por meio das 

influências externas e internas aplicadas ao ambiente de ensino. 

As universidades são ambientes complexos que comportam muitas 

especificidades seja pelos fatores históricos, estrutura ideológica da forma de ensino, das 

formas de obtenção e distribuição dos recursos, quantificação e qualificação dos 

conhecimentos gerados. 

O autor descreve uma simplificação do ambiente universitário e sua influência na 

docência, contado com 8 fatores agregado em dois grupos Externos e internos, mas que 

atuam de forma semelhante, revertendo em 4 eixos principais. 

1 - Universidade e política universitária 

2 - Materiais de currículo e ciência e tecnologia 

3 - Professores e o mundo profissional 

4 - Estudantes e mercado de trabalho 

O primeiro eixo diz respeito às características da universidade ou a bagagem 

institucional, história, objetivos, "modo de pensar", recursos e distribuição dos mesmos, 

e etc. é relacionado com a forma que a universidade se define e como quer ser percebida 

pela sociedade. 

O segundo eixo é o componente cultural e técnico que a universidade apresenta 

para a sociedade, atua na definição dos cursos e conteúdos atendendo às mudanças 

normativas e às demandas do mercado de trabalho. 

O terceiro eixo faz referência ao corpo profissional que com base nos 

conhecimentos técnicos e experiências pessoais/profissionais que moldam a forma de 

trabalho (docência) nas universidades, atuando como agentes de inovação nas 

universidades além da formação de alunos/profissionais. 

Quarto eixo traz como um fator determinante para a definição de como aluno e o 

mercado de trabalho se projetam para a sociedade, seja ela interna (universidade) ou 

externa (sociedade em geral). 

 



Entretanto, estes quatro eixos não se apresentam de forma individualizada, mas 

sim entremeada entre si e influenciam diretamente o preparo do docente para a atuação 

em nível universitário, tornando-se uma atividade muito complexa. 

 

CAPÍTULO. 3 OS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

São as peças principais da docência universitária, contudo, dentro da própria 

comunidade docente não existe uma uniformidade de identidade como "professores", 

onde os profissionais de ensino superior, dependendo de sua própria avaliação e 

atividades desempenhadas sentem-se mais confortáveis em definir-se como suas 

formações técnicas originais. 

Isto se deve pela "falta" de profissionalização ou formação dos profissionais 

professores em habilidades didáticas, ou seja, a maioria dos profissionais não tem uma 

devida preparação para a atuação em aula, sendo esta uma habilidade que é considerada 

nata da pessoa, e não uma característica passível de aprendizado e treinamento. 

O excesso de atividades que o professor universitário tem recebido das 

universidades como ensino, pesquisa e administração tem contribuído para que os 

profissionais não tenham tempo suficiente para se dedicarem de forma adequada às três 

áreas. Sendo a didática e a aprendizagem o tema mais prejudicado pela influência de 

parâmetros ligados a avaliação de qualidade do trabalho (rankings, publicações, patentes, 

...) e da administração dos recursos disponíveis para os departamentos e laboratórios. 

A ação formadora dos professores depende do público que tem em mãos, para 

turmas mais jovens é necessário um cuidado maior na forma que transmite o 

conhecimento, mas principalmente na forma que expressa seus valores pessoais, o que irá 

diretamente influenciar a formação profissional, mas também pessoal dos alunos. 

Individualismo e coordenação - As universidades são em sua grande maioria de 

células de áreas do conhecimento que atuam de acordo com seus interesses particulares e 

dificilmente interagem de forma conjunta a não ser que sejam de interesse mútuo. 

Pesquisa e ensino - uma dicotomia influente na maioria das universidades, onde 

na maioria dos casos a pesquisa tem uma maior importância e os esforços de melhoria 

são empregados em apenas uma das atividades. 

Generalistas e especialistas - A tendência de maior importância da pesquisa e do 

individualismo tem reflexos na forma como os cursos são estruturados e na consequente 

especialização das disciplinas tornando-se cada vez mais aprofundada no tema e cada vez 

menos generalistas, efeito que acompanha os próprios departamentos. 



Ensino e aprendizagem - ensinar bem ou formar bons alunos?  

Ser bom professor = ensinar bem independente se os alunos aprendem OU é 

administrar o processo completo de ensino aprendizagem em um determinado contexto 

com um particular grupo de alunos. 

Bom professor é: 

- Tem o desejo de compartilhar o amor pelo conteúdo da disciplina 

- Fazer com que o material seja estimulante 

- Explicação clara 

- Interesse pelos estudantes estimulando-os. 


