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Resumo
Quando se fala de ensino, o foco é também na formação docente, mas os métodos quase que na
sua totalidade estão voltados para a educação básica, sendo usado na educação superior por falta
de estudos específicos. Os professores de ensino superior são comumente criticados por não terem
uma didática especifica e melhorada, assim não atingem seus objetivos, por muitas vezes não
conheceram a fundo cada um de seus alunos e seus perfis pessoais de personalidade. Desta forma
o presente artigo estudou os perfis dos alunos por meio de livros que descreviam estudos descritos
por Mann, Astin, Kuh, Hu e Vesper, onde cada aluno se classifica de uma forma única e
individualista. Existem alunos problemáticos, que tira atenção e concentração do docente,
prejudicando assim a explicação do conteúdo, ficando apenas o professor com a culpa, sendo que
o aluno também tem a sua parcela de culpa, com a sua responsabilidade parcial sobre alguns
momentos, em que por existir uma aula não atraente. A relação entre professor e aluno faz parte
comunicabilidade, visto que os aspectos emocionais, afetivos e as dinâmicas em sala, fazem parte
do organograma funcional dos professores. Assim, quando se conhece o perfil do aluno, é possível
atingir seus objetivos didáticos pedagógicos. Concluindo então que o professor como detentor do
saber didático deve de forma homogênea administrar as diferenças encontradas em cada aluno,
sabendo que é impossível conhecer cada aluno individualmente, mais conhecer algumas
características e interpretá-las é o passo essencial a atingir sua meta educacional.
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