
Universidade estruturada
para atender o mundo do
trabalho versus mundo
científico e acadêmico

O perfil do docente moderno no
mundo do trabalho

O ensino universitário moderno tem como
característica a formação de recursos humanos,
que atendam às demandas imediatas e futuras
da sociedade na preparação de um profissional
capacitado a resolver os problemas científicos,
tecnológicos, econômicos, sociais e éticos desta
mesma sociedade.

A qualidade do ensino ministrado nos terceiros
e quartos graus da universidade é avaliada pelo
sucesso empreendedor do
egresso em responder aos
desafios de sua vida pro-
fissional. Hoje, a educação
universitária deixou de ser
informativa e passou a ser
formativa, pois a rapidez com
que evolui o conhecimento
acelera o processo no qual a
informação se torna ultrapas-
sada e pouco competitiva, em
face da necessidade de soluções inovadoras para
os novos problemas.

O professor que exerce o magistério com qua-
lidade é aquele que orienta e estuda em conjunto
com o aluno, dando o exemplo profissional pela
vivência de novas experiências e descobertas. É o
que tem a atitude científica organizada em seu mé-
todo crítico, criativo, empreendedor e inovador. É
também o que exerce a docência pelo exemplo,
pela atitude científica e ética.

O desenvolvimento da investigação científica
e tecnológica tem no docente um valioso instru-
mental pedagógico e social para a consecução
de seus objetivos educacionais. O fazer ciência,
participando de atividades de pesquisa básica ou
aplicada, tem um importante papel na formação
do estudante universitário, no despertar e aprimo-
rar de qualidades que se refletem no preparo de
um profissional capacitado a enfrentar os proble-
mas do dia-a-dia. Espera-se do novo profissional.

A qualidade do ensino ministrado
nos terceiros e quartos graus da

universidade é avaliada pelo
sucesso empreendedor do egresso
em responder aos desafios de sua

vida profissional

quando engajado no mercado de trabalho, a capa-
cidade de dar respostas concretas e imediatas aos
problemas que surgem em sua atividade diária.

A investigação do desconhecido ajuda a formar
uma mente organizada no método científico. O
espírito analítico-crítico, a inovação de soluções,
a engenhosidade e o empreendedorismo, entre
outras, são qualidades trabalhadas no cotidiano
da pesquisa.

Importantes, também, no processo de formação
do acadêmico é o desenvolvimento de caracterís-

ticas desejáveis como autocon-
fiança, liderança e versatilida-
de propiciadas pelo exercício
cotidiano do método científi-
co. Por sua vez, participar em
pesquisas de ponta, assim
consideradas por represen-
tarem avanços significativos
no conhecimento humano ou
representarem tecnologica-

mente melhorias importantes
na qualidade de vida do cidadão, contribui para
o desenvolvimento no estudante universitário de
um sentimento participativo em sua comunidade.
Estas pesquisas de ponta, na maioria das vezes
de caráter multidisciplinar, estimulam a formação
do cidadão, capacitando-o a trabalhar integrado a
equipes, reconhecendo ao mesmo tempo o papel
do indivíduo e valorizando o trabalho do conjun-
to, aspectos hoje considerados fundamentais na
formação de um executivo de sucesso.

O mundo científico e acadêmico

A competição profissional que se estabeleceu
nestes tempos de globalização está exigindo dos
alunos universitários uma formação que ultrapas-
sa o conhecimento, por mais atualizado que este
seja. O conhecimento de hoje torna-se obsoleto
amanhã, porém o profissional precisa continuar
a dar respostas aos novos, às vezes, não tão no-
vos desafios, sem tempo para retornar aos ban-
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cos acadêmicos e atualizar seu conhecimento.
Por esta razão, ao lado da transmissão do conhe-
cimento, faz-se cada vez maior a exigência da for-
mação do profissional, isto é, o
desenvolvimento de compe-
tências, atitudes e a aquisição
de métodos que sejam instru-
mentos eficazes na solução
de problemas em qualquer
área do conhecimento.

Esta foi uma forte razão
para que a ciência e a tecno-
logia bem como sua prática, a
pesquisa científica e tecnoló-
gica migrasse nos últimos 200
anos de instituições especia-
lizadas e isoladas para univer-
sidades, onde encontraram fértil campo de desen-
volvimento. Como decorrência desta necessidade
de desenvolvimento de atitudes e métodos é que a
pesquisa passou a fazer parte do tripé universitário
constituído pelo ensino, pesquisa e extensão.

Como corolário desta premissa, temos a neces-
sidade de que todo o professor universitário te-
nha, pelo menos, em sua qualificação, o atributo
da investigação, mesmo não sendo um pesquisa-
dor em suas funções universitárias. Esta é a razão
da titulação acadêmica representada pelo mestra-
do e doutorado, hoje não somente solicitada para
o exercício do magistério superior como, cada vez
mais, freqüentemente valorizado nos meios em-
presariais e governamentais.

O indicador básico desta capacidade formativa
do profissional inquisitivo e criativo está represen-
tado no que a legislação brasileira denominou de
"produção intelectual institucionalizada do corpo
docente universitário", representada por publica-
ções e participação em congressos e reuniões téc-
nicas com apresentação de trabalhos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (Lei n° 9.394/96), em seu Artigo 43, ao nomear
as finalidades da educação superior, inicia seu pri-
meiro item com as seguintes palavras:

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do es-
pírito científico e do pensamento reflexivo.

Continua em seus itens III e IV:

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cien-
tífica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecno-
logia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, de-
senvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive; e promovei a divulgação de conhecimentos cultu-
rais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações e de outras formas de comunicação.

Preceitua, ainda a mesma lei, em seu
Artigo 52, Item I:

Produção intelectual institucionalizada mediante o es-
tudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes,

tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regio-
nal e nacional.

A investigação do desconhecido
ajuda a formar uma mente

organizada no método
científico. O espírito analítico-

crítico, a inovação de
soluções, a engenhosidade e o

empreendedorismo, entre outras,
são qualidades trabalhadas no

cotidiano da pesquisa

Por sua vez, o Conselho Na-
cional de Educação em sua
Resolução 2 de 7 de abril de
1998 estabeleceu os indica-
dores para comprovação da
produção intelectual insti-
tucionalizada prevista no
artigo acima citado, reco-
nhecendo que o ensino uni-
versitário desejável é o que
incorpora em seus objetivos
a formação de um profissio-
nal apto a enfrentar os desa-

fios do desconhecido.

Universidade estruturada

A qualidade do ensino expressa-se na forma-
ção de um profissional inserido na sociedade e
capacitado a ter sucesso na vida profissional que
escolheu. Por sua vez, a qualidade de uma univer-
sidade depende de sua organização e metodolo-
gias de ensino.

O aluno ingressa na universidade na procura
de melhores oportunidades profissionais e, tendo
percebido a competitividade do mercado de tra-
balho, continua perseguindo estas oportunidades
nos cursos de especialização, mestrado ou dou-
torado.

A universidade para ser reconhecida pela so-
ciedade e perdurar na alta competição que hoje
caracteriza o ensino superior precisa formar bons
profissionais e assim continuar a ser procurada
por aqueles que também o desejam ser. Além das
condições físicas de ambientes adequados, biblio-
tecas e laboratórios, a universidade tem de mo-
dernizar seu ensino, selecionando docentes com
formação investigativa e inovadora, com atitude
científica, baseada na metodologia por eles prati-
cada em sua formação pós-graduada e convictos
de que o ensino que visa ao futuro não é mera-
mente informativo. Este ensino tem de ser pre-
ponderantemente formativo, com base naquelas
atividades propiciadas pela pesquisa e extensão
e no exercício da ética praticada pelos corpos do-
centes e discentes da universidade. A competição
no ensino superior cresce a cada semestre, a cada
semana ou a cada dia, sobreviverão as institui-
ções que tiverem como diferencial a modernida-
de do ensino formativo e inovador medido pelo
sucesso profissional de seus egressos.
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