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ZABALZA, Miguel A. O ensino Universitário: seu cenário e seus protagonis-
tas. Porto Alegre: Artmed, 2004, 239 p.

Cloves Amorim1

Fernando Kinoshita2

Existem obras que nos escolhem e parece que esse fenômeno ocor-
reu conosco quando nos deparamos com o livro de Miguel Zabalza. Fomos
seduzidos pelo título inicialmente e depois pela beleza da capa. Porém, o
melhor nos aguardava, o conteúdo da obra. Estávamos trabalhando na organi-
zação de um curso de especialização, precisávamos discutir a “organização
universidade”. Então encontramos “O ensino Universitário”.

Na introdução, o autor avisa que sua biografia se confunde com as
fontes bibliográficas, mesclando elementos de sua própria experiência com
os  subsídios de outros autores. Além da introdução, a obra está dividida em
cinco capítulos. Esclarece ainda, o autor, que se propõe a uma reflexão pano-
râmica sobre a forma de ver a universidade e o trabalho formativo que nela se
realiza. Situa o trabalho apresentado no livro sob três pontos de referências: 1)
a própria experiência como professor universitário, 2) a perspectiva curricular
e 3) a qualidade da docência.

Ao comentar sua formação, o professor Miguel Zabalza afirma ser
Psicólogo e Pedagogo, tendo desenvolvido sua carreira sempre na área da
educação, especificamente trabalhando sob uma perspectiva curricular, cen-
trada na docência e nas suas condições, pertencendo à área da Didática e da
organização escolar. Destaca ainda na introdução que discutir sobre a univer-
sidade e refletir sobre o trabalho que fazemos nela como professores  constitui
um processo imprescindível para melhorar o nível de conhecimento sobre
nosso aluno e sobre nosso compromisso com a qualidade. Tentei fazer isso
com as armas que possuo. Espero que, apesar das limitações que minha pró-
pria biografia e minha condição profissional me impõem, tenha conseguido
elucidar algumas idéias úteis para entender melhor a universidade e abrir
caminhos para seu crescimento. (p.16)

“A Universidade: cenário específico e especializado de formação” é o
título do primeiro capítulo. Após apresentar as forças sociais que impõem
mudanças na universidade, lista os  grandes objetivos que a legislação espa-
nhola exige que a universidade assuma:
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1) Criação, desenvolvimento, transmissão e crítica da ciência, da téc-
nica e da cultura.

2) Preparação para o exercício de atividades profissionais que exi-
jam a aplicação de conhecimentos e métodos científicos ou para a criação
artística.

3) Apoio científico e técnico para o desenvolvimento cultura, social
e econômico, tanto nacional como das comunidades autônomas.

4) Difusão da cultura universitária.
O autor faz referências ao novo sentido atribuído à universidade e as

profundas modificações que a instituição vem sofrendo: transformação do
próprio cenário ao sabor das fortes mudanças políticas, sociais e econômicas
das últimas décadas; o sentido formativo da universidade e dos atuais dilemas
e das contradições para cumprir essa missão. Finalmente, aborda  a estrutura
organizacional e a dinâmica de funcionamento das universidades como insti-
tuições.

Destaca, entre as mudanças no sentido social atribuído às universida-
des, a concepção e o papel social. Mas afirma que a principal mudança entre
a universidade e a sociedade foi a passagem de uma realidade marginal na
dinâmica social (o que lhes permitia manter um alto grau de autonomia e
autogestão sem quase ter que prestar contas a ninguém) para uma realidade
de plena inserção na dinâmica central da sociedade e de participação em suas
proposições.

Após listar uma série de mudanças na concepção de universidade,
aponta as incidências e o impacto nas exigências aos professores: ampliação
das funções tradicionais; exigência de maiores esforços no planejamento, no
projeto e na elaboração das propostas docentes; aumento da burocratização
didática entre outros.

Ainda no capítulo 1, aborda a posição da universidade na “sociedade
do conhecimento”. Discorre sobre o estabelecimento de uma nova cultura
universitária, segundo a qual se faz necessário renovar o  seu sentido e a sua
missão. Essa desejada transformação está alicerçada nos seguintes pontos:

1. Assumir uma nova visão do aluno e do processo de aprendizagem
em seu conjunto.

2. Estabelecer objetivos a médio e longo prazo.
3. Manter uma orientação baseada no desenvolvimento pessoal.
4. Atualizar e dinamizar os conteúdos do currículo formativo.
5. Dinamizar o âmbito das metodologias empregadas.
6. Propiciar cenários contínuos de formação.
7. Incorporação ao currículo de atividades formativas extracurricula-

res.
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No segundo capítulo, encontramos uma análise das estruturas orga-
nizacionais das instituições universitárias.

Antes de analisarmos as contribuições da obra, é necessário uma
breve discussão sobre a definição de “Organização”. Bastos et. col. (2004)
procedem  uma ampla revisão dos significados existentes, começando com o
sentido encontrado no dicionário do Aurélio, e relatam sete definições, entre
elas: “associação ou instituição com objetivos definidos”. Em seguida, apre-
sentam diferentes conceitos segundo as perspectivas científicas, nessas con-
cepções pode-se destacar Etzioni entre outros, que afirmam: “Podemos reser-
var, sem riscos, a palavra organização para unidades planejadas, intencional-
mente estruturadas com o propósito de atingir objetivos específicos”. Também
apresentam as contribuições de G. Morgan que, em 1996, apresentou uma
revisão das múltiplas perspectivas para análise dos “fenômenos organizacio-
nais”. Destacando, na sua obra Imagens da organização, as metáforas utiliza-
das para definir  “organização”: máquina, organismo, cérebro, cultura, sistema
político, prisão psíquica, fluxo e transformação e instrumento de dominação.

A organização é um fenômeno complexo, multidimensional, poden-
do ser vista como  “entidade” (com vida própria, independente das pessoas
que as constituem, que subsiste no tempo independente das pessoas, que
aprendem e possuem cultura, que tem uma estrutura social prévia ao ingresso
da pessoa -normas, valores e expectativas) ou como “processo” (construção
social, indivíduos são os únicos agentes causais, influenciam e modelam deci-
sões estratégicas, e as ações ditas organizacionais podem ser ações individu-
ais). (BASTOS et. col. 2004, p.71)

Após breve análise do conceito de “Organização”, podemos retomar
as contribuições encontradas no capítulo 2. “Ninguém pode entender com
clareza o que ocorre nas universidades e, menos ainda, pode pretender fazer
propostas válidas para seu aprimoramento sem considerar como estão organi-
zadas e  como funcionam”. (p.68)

Nesse capítulo, os fenômenos organizacionais como cultura, lideran-
ça e clima democrático são analisados. O ponto alto, no entanto, está na
perspectiva da universidade como organização que aprende. A idéia de apren-
dizagem situa-nos frente à possibilidade de que as organizações (universida-
des) aprimorem seu funcionamento, a gestão de seus recursos, a forma como
definem suas funções e as adequações às novas demandas, o tipo  de relação
que mantêm, etc.

No capítulo três, “Os professores universitários”, o autor passa da
análise do cenário para os protagonistas. Ao analisar o professor, trabalha com
três dimensões: 1) dimensão profissional, 2) dimensão pessoal e 3) dimensão
administrativa.

Os dilemas profissionais, ou da identidade profissional dos docentes
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universitários, são analisados como situações complexas, dicotômicas ou po-
larizadas, e ressalva o autor que nenhuma das posições extremas é convincen-
te, os pólos da questão são posições legítimas, mas na medida em que negam
o outro pólo são insuficientes ou inapropriadas. (p.117)

Nas páginas seguintes analisa os seguintes dilemas: Individualismo/
Coordenação; Pesquisa/Docência; Generalistas/Especialistas; Ensino/Aprendi-
zagem. Conclui a análise da dimensão profissional do professor, propondo
novos parâmetros da profissionalização docente.

Prossegue analisando a dimensão pessoal do docente universitário.
Afirma: “os professores ensinam tanto pelo que sabem como pelo que são” e
utiliza como focos de análise a satisfação e a carreira docentes. Com  desta-
que, afirma que a melhora da satisfação virá pela melhora nas relações que os
sujeitos mantêm com o seu trabalho e lembra que a  diminuição das causas de
insatisfação não melhora o nível de satisfação. Quanto à carreira docente,
itinerário e estágios da profissão, apresenta um quadro síntese com oito  pes-
quisas desde a década de 70 até o ano 2000. Cita Formosinho que assinala:

Desenvolvimento significa ir crescendo em racionalidade (saber o
que se faz e como se faz), em especialidade (saber por que umas coisas são
mais apropriadas que outras em determinadas circunstâncias) e em eficácia.
Nesse processo, estão envolvidos tanto os conhecimentos como os sentimen-
tos (a vida pessoal em geral) e a experiência sobre a área (141).

No capítulo 4, Formação do docente universitário, começa afirmando
que a qualificação científica e pedagógica dos docentes é um dos fatores
básicos da qualidade na universidade. Apresenta cinco questões básicas na
formação dos professores universitários:

1) Sentido e relevância da formação.
2) Conteúdo da formação.
3) Destinatários da formação.
4) Agentes da formação.
5) Organização da formação – modelos e metodologias.

Conclui o capítulo com um questionamento feito pelo professor Ma-
lapiera, então vice-reitor da Universidade de Barcelona, que durante um en-
contro organizado na Universidade de Valladolid sobre “Desenvolvimento pro-
fissional do professor universitário” indagou: - O que seria ou como haveria
de se operacionalizar o compromisso institucional que vocês exigem?

“Os alunos universitários” é o título do capítulo cinco. Com essa
abordagem, conclui a análise dos protagonistas do cenário Universitário (alu-
nos e professores). Apesar da globalização, as características apresentadas têm
uma forte tonalidade da realidade espanhola, mas o enfoque na concepção
cognitivista de aprendizagem é seguramente útil para todos os docentes, inde-
pendente da sua realidade.
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Como professores universitários, preocupados com a qualidade do
nosso fazer pedagógico, recomendamos a leitura dessa obra. Estilo conciso,
forma objetiva e clara da redação torna a leitura agradável e produtiva. Desta-
camos, ainda, que se trata do discurso de gente que faz. É, em nossa perspec-
tiva, uma obra da maturidade profissional.
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