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A partir da década de 90 a universidade, uma das instituições mais antigas do 

mundo e que perdura desde o período medieval, passa a sofrer fortes pressões por 

mudanças, orquestradas por organismos internacionais. Rompem-se as fronteiras 

geopolíticas e instauram-se estratégias de mercado, nas políticas públicas, na gestão e na 

prática pedagógica universitária (tese da convergência). No polo oposto surge a tese da 

divergência (idiosincrática) que enfatiza o processo de respostas à globalização como 

diferente, pluralístico e localizado. Nem tanto ao céu, nem tanto a terra, já afirma o bom 

senso do senso comum. Frente à transnacionalização, a receitas do Banco Mundial, ao 

modelo de uma universidade sustentável, heterônoma e competitiva, nos questionamos 

sobre as potencialidades de manter viva uma instituição universitária, que seja 

transformadora e não redutível a um modelo único internacionalizado, em ultima analise 

uma instituição onde o alomorfismo predomine. 

A proposição para buscar atender uma universidade com tal estatuto é a fortificação 

do local, em todos os níveis, acirrando este posicionamento nos espaços de maior poder do 

professorado: é o caso da prática profissional pedagógica. Esclarecendo o conceito 

entende-se por epistemologia da prática profissional o conjunto de saberes utilizados 

realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar as 

suas tarefas (TARDIF, 2000. p. 10). Assim, o cerne da proposição, acima exposta, está 

alocado na pedagogia universitária, compreendendo-a mais além do processo ensino-

aprendizagem institucional, como um processo que, voltado às relações institucionais, não 

deixa de considerar a inserção destas no espaço macro social (VAIRA, 2004).  

Para atender os objetivos deste texto, metodologicamente, nos apropriamos de 

verbetes publicados na Enciclopédia de Pedagogia Universitária - EPU1 (MOROSINI et 
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al., 2004) e “conversamos” com os mesmos. Refletimos sobre o Mundo transnacional, a 

Gestão da Educação Superior marcada pelo Controle Estatal, a Gestão institucional e a 

Pedagogia Universitária transformadora, na perspectiva da Formação do professor e da 

Avaliação institucional. Concluí o texto algumas considerações quanto aos desafios a serem 

enfrentados.   

1.   O mundo transnacional  

A ordem econômica contemporânea está assentada na globalização, com uma forte 

tendência à transnacionalização. Estes ordenamentos internacionais afetam a relação 

estado/universidade e a presença do estado avaliador se faz presente (NEAVE, 1999). 

Escritos sobre esta relação são apresentados por Dale (1999), Afonso (2000), entre outros 

autores, na lógica da crise do Estado proposta por Boaventura dos Santos (2004).    

Esta perspectiva globalizada se estende à educação e no campo do conhecimento as 

Teorias Pós-modernas sobre a Universidade passam a ser difundidas. Afirmam estas que a 

sociedade de hoje transformou-se: vivemos numa era da informação onde o conhecimento é 

fragmentado por sua instrumentalização e por sua concepção como comodities. No período 

histórico-social anterior a essência da universidade era a construção da narrativa totalizante, 

tornando-se a instituição irrelevante para as demandas políticas e culturais da condição pós-

moderna. É reconhecido, por uma lado, o declínio do monopólio do conhecimento na 

universidade e em suas antigas funções e, por outro lado, a existência, hoje, de uma 

diversidade de modelos de universidades e tipos de conhecimento. A universidade pós-

moderna (DELANTY, G., 2001) contesta o conhecimento global e reconhece a emergência 

de conhecimentos locais. Existem muitos tipos de conhecimento e um crescente ceticismo 

sobre a afirmação de universalismo construído sobre valores da racionalidade cognitiva. 

(MOROSINI, M. C.) 

                                                                                                                                                    

 

1 
A Enciclopédia da Pedagogia Universitária - EPU congrega trabalhos de pesquisadores da RIES, os quais 

estão voltados ao estudo da educação superior como área de produção de pesquisa e de ensino. A obra, 
publicada pela FAPERGS/RIES, em 2003, se constitui pelos seguintes tópicos: Pedagogia universitária em 
instituições de educação superior, Pedagogia Universitária num mundo global e Glossário. Neste terceiro 
tópico é apresentado um conjunto de verbetes – em torno de 200, referentes à educação e à pedagogia 
universitária.  São  agrupados em grandes temas, a saber: Teoria e História da Educação Superior; Políticas 
Públicas e Gestão da Educação Superior; Formação do docente de Instituições de Ensino Superior; Prática 
Pedagógica Universitária; Profissão/Trabalho Docente; e Avaliação Universitária. O Glossário também 
apresenta relação da Legislação ligada à Pedagogia Universitária.  



Nesta transição entre o moderno e o pós-moderno, paralelo a desreferencialização do 

conhecimento trazido pela pós-modernidade, os países desenvolvidos propõem como 

modelo, além da Universidade Empreendedora2, a  Universidade Sustentável, organização 

que busca fortificar elementos institucionais mantenedores da transformação, paralelo a 

novas mudanças: diversificação da base financeira; fortificação do centro diretivo; 

expansão do desenvolvimento periférico; estímulo à comunidade acadêmica; e integração 

da cultura empreendedora.  

[...] as universidades podem se auto-transformar para um caráter 
altamente pró-ativo e, amplamente, sobre o seu controle. Realizam 
tal empreendimento construindo um estado constante de orientação 
para à mudança. Tal organização está fundada nas capacidades de 
auto-adaptação e de adaptação a uma sociedade em mudança. O 
desenvolvimento de capacidades para a mudança significa o cerne 
para uma performance de sucesso.  (CLARK, 2002, p. 23).   

Anteriormente, em 1994, o Banco Mundial, “ensinava” lições aos países 

subdesenvolvidos, tais como: a redução do papel do Estado na universidade e a 

diversificação, privatização e busca da qualidade universitária. Agora, a caminhada atinge 

um outro patamar, a universidade sustentável.  

2. A Gestão da Educação Superior  

A partir de dezembro de 1996, com a promulgação da Lei Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, uma transformação significativa, no sistema de educação 

superior, se instaura. O sistema que até então se caracterizava pelo forte papel do Estado na 

sua sustentação, seguindo os ditames internacionais, passa a ter uma expansão desordenada, 

uma diversificação – de tipos de instituições de educação superior e de tipos de cursos, uma 

redução do papel do estado, uma privatização e se orienta por uma avaliação em todos os 

níveis a partir de critérios de qualidade  

Neste contexto a Gestão da Educação Superior, seja em nível de sistema ou 

institucional, também se altera. Para entendermos um pouco mais a gestão da educação 

superior é compreendida como: 
                                                

 

2 O mesmo autor já definia a universidade empreendedora como aquela organização que corre riscos, busca 
inovações, enfrenta seus assuntos internos, promove mudanças sustentáveis e é ator de seu próprio 
desenvolvimento  



formas(s) relacionais no plano de concepções (documentos) e/ou 
de práticas que expressam processos de tomada de decisão e de 
desenvolvimento de ações institucionais reveladores da 
racionalidade prevalente. Têm subjacente uma concepção de 
universidade e sua(s) finalidade(s), englobando premissas sobre 
pesquisa/ensino/extensão e princípios organizativos. (FRANCO, 
M.E.D.P., 2003)  

A gestão da educação superior expressa, assim, processos decisórios e relações em 

âmbito local, regional, nacional e internacional entre seus elementos componentes 

(unidades, setores, corpo docente, discente e funcional), com a sociedade e seus 

interlocutores do mundo empresarial e de organismos da sociedade civil, e com órgãos 

governamentais.  

A gestão universitária tem sido marcada, a partir da última década, pela forte 

influência do mercado e da globalização e por tentativas frágeis de relações com o terceiro 

setor. Assim, é ressaltada a existência de fortes tensões na concepção de Universidade. A 

Enciclopédia de Pedagogia Universitária registra que a universidade brasileira apresenta  

uma contraditória superposição de modelos universitários, e, ao 
mesmo tempo, o trânsito para uma universidade – “pública” e 
privada – neoprofissional, heterônoma e 
competitiva3.(SGUISSARDI, 2003).   

A gestão em nível de sistema – o controle estatal  

A partir da década de 90 um forte controle estatal sobre a educação superior se faz 

sentir. Este forte controle tem características de modelos autoritários, seja da Avaliação 

como Modelo de Controle das Universidades pelo Estado4, ou Avaliação como Modelo de 

Supervisão das Universidades pelo Estado5. 

                                                

 

3 Para o autor essa universidade se configura a partir do ajuste neoliberal da economia e da reforma do Estado 
dos anos 90, e adquire melhores contornos conceituais e de organização a partir do Plano Diretor da Reforma 
do Estado (1995), da LDB (Lei 9.394/96), da Lei das Fundações (Lei 8.958/94), da Legislação (diversas 
medidas provisórias, Leis, Decretos) sobre os Fundos Setoriais e do conjunto de Decretos, Portarias, PEC’s, 
Projetos de Lei (da Autonomia, da Inovação Tecnológica, entre outras), que visaram configurar as novas 
relações entre Estado, Sociedade (empresas) e Universidade.  
4 Pressupõe o princípio da homogeneidade legal, da igualdade de oportunidades ao emprego público, 
concessão do estado. Cabe ao estado assumir o controle das instituições, dos currículos em sua abrangência 
nacional, garantindo o conhecimento utilitário e a homogeneidade do sistema, garantindo a competência 
mínima do corpo docente e dos graus e títulos acadêmicos. O estado tem a legitimidade para, de forma 
centralizada, ditar as leis maiores, os decretos e a legislação complementar, implementar os serviços das 
agências burocráticas que fiscalizam o cumprimento das legislações. Eventualmente pode integrar tais 



O aparato burocrático existente se aprimora e se expande. Cria-se um Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior: conjunto de processos de avaliação, 

integrado por: a) censo da educação superior, b) avaliação institucional, c) exame nacional 

de cursos - ENC (Provão) e d) avaliação das condições de ensino, que são realizados pelo 

INEP e e) a avaliação da pós-graduação, realizada pela CAPES. 

Utilizando a mesma lógica  já em ação em outros processos – no caso a avaliação da 

CAPES, o Estado busca a legitimação do controle avaliativo, com a inclusão de membros 

da comunidade científica no processo. É o caso da inclusão da avaliação do ensino superior, 

que abarca a avaliação das condições de ensino - ACE6, por uma comissão de especialistas 

- CEE7, e outros mecanismos. 

                                                                                                                                                    

 

prioridades às políticas públicas de educação e aos planos de governo. (NEAVE AND VAN VUGHT, 1994;  
LEITE, 2002 a). 
5 Como elemento para a diversificação das instituições, obedece ao princípio da diversidade e da aceitação do 
mercado. Nesse modelo, o estado tem uma participação mais distante, até certo ponto respeitando a 
autonomia das universidades e visando à modernização da economia. A atividade de supervisão se estabelece 
fundamentalmente pela capacidade de avaliação da performance das instituições. Ao estado cabe fixar os 
parâmetros da qualidade presumida das instituições. Esta seria a figura do Estado Avaliador, um estado mais 
supervisor do que controlador detalhista. Um estado mais voltado para a articulação política, usando a 
avaliação de resultados, a sanção, premiação como estímulo, em lugar do controle a priori. (NEAVE AND 
VAN VUGHT, 1994; LEITE, 2002 a) 
6 Ação (Lei n.º 9.131, 24/11/95, Decreto n.º 2.026, 10/10/96 e LDB1996) que examina in loco, o curso 
submetido ao Exame Nacional de Cursos (ENC) sob três pontos centrais: qualificação docente, organização 
didático-pedagógica e instalações físicas. Antes como ação da SESu/MEC as visitas (dois dias)  realizadas por 
professores (2 ou 3) qualificados de universidades conceituadas eram  orientadas pela respectiva Comissão de 
Especialista CEE, que avalizava as recomendações e as encaminhava para os cursos. Estas eram consideradas 
na renovação do reconhecimento de cursos e de recredenciamento das instituições. Tais atividades passaram a 
ser coordenadas pelo INEP/MEC  como instrumento para reconhecer ou renovar o reconhecimento de cursos  
atendendo ao disposto na LDB1996 e ainda como exigência na emissão de diploma. (MOROSINI, M. C.; 
FRANCO, M.E.D.P.) 
7 Comissões representativas das diferentes áreas de conhecimento desenvolvidas nas instituições de ensino 
superior, destinadas a assessorar e acompanhar o processo de implantação das normas legais sobre a 
Educação Superior do país em nível de graduação. Tais comissões, enquanto verificadoras in loco das 
condições para a autorização/reconhecimento de cursos superiores e/ou credenciamento de instituições e/ou 
para o estudo de questões de educação e ensino, já existiam na década de 1960 (Decreto-Lei n.º 63.338 de 1º 
de outubro de 1968). O Ministério de Educação redimensionou ou constituiu a partir de 1997 (Decreto n.º 
2.306, de 19 de agosto de 1997), dois tipos de Comissões de Especialistas a saber: Comissões de Especialistas 
de Ensino vinculadas à Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC) e Comissões de Avaliação de Cursos 
(inicialmente denominadas de Especialistas de Ensino), vinculadas ao Instituto Nacional de Estudos e  
Pesquisas Educacionais (INEP/MEC). Essas comissões são constituídas por docentes de alto nível de 
formação acadêmica, com experiência profissional e reconhecida atuação no ensino de graduação, indicados 
por suas respectivas instituições de origem. As Comissões de Especialistas de Ensino foram extintas à partir 
de dezembro de 2001, em função do reordenamento das funções da SESu e do INEP, determinadas pelo 
MEC. As atribuições específicas das Comissões de Avaliação de Cursos, que assessoram o INEP, são 
definidas através de Portarias Ministeriais e tem como atribuições comuns a) definir abrangência, objetivos, 
diretrizes e outras especificações necessárias à elaboração dos instrumentos de avaliação a serem aplicados no  
Exame Nacional dos Cursos respectivos; .b) proceder a uma avaliação do Exame Nacional aplicado a esses 
Cursos no ano de vigência;  c) estabelecer procedimentos e orientar o processo de avaliação “in loco” das 



Com a posse do governo popular, em 2002, algumas medidas são tomadas no 

processo avaliativo estatal. É criado o SINAES – Sistema  Nacional de Avaliação da 

Educação Superior que tem como objetivos a melhoria da qualidade na educação superior 

e a orientação da expansão, respeitando a diversidade, a autonomia e a identidade das 

instituições. Sua coordenação é realizada pela Conaes (Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior) e tem como órgão executor o INEp (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Este sistema avaliativo está apoiado em três 

pilares: avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes.8 

Paralelamente, aprova-se, em 2005, o IV PNPG – Plano Nacional de Pós-

graduação9, inicia-se a implantação de algumas medidas de cunho social, como o PROUNI 

– Programa Universidade para Todos10 e instaura-se uma proposta de Reforma 

                                                                                                                                                    

 

Condições de Ensino dos mesmos Cursos. (http://www.mec.gov.br/sesu/pes.shtm - 08/04/2003) (BORDAS, 
M.C.). 
8 A avaliação dos cursos terá periodicidade definida em função das exigências legais para reconhecimento e 
renovação do reconhecimento, e abrangerá cursos presenciais e a distância. Haverá comissões externas para a 
verificação.  No caso da avaliação das IES será identificado o perfil e o significado da atuação da IES, por 
meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, respeitando a diversidade e as especificidades 
das diferentes organizações. Serão consideradas a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); a 
política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; a responsabilidade social da instituição; 
comunicação com a sociedade; políticas de recursos humanos; organização e gestão; infra-estrutura física; 
planejamento e avaliação; políticas de atendimento ao estudante; e a sustentabilidade financeira da instituição. 
Um dos pontos fortes para a obtenção deste objetivo é a autonomia concedida às IES para realizarem a auto-
avaliação institucional presidida por uma comissão interna permanente - Comissões Próprias de Avaliação 
(CPAs) complementada pela avaliação externa in loco. A avaliação dos alunos tem sua base no ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), que é aplicado a alunos selecionados do primeiro e último 
ano dos cursos de graduação, também selecionados. Os resultados do ENADE referente aos cursos serão 
divulgados para as instituições e para a sociedade em geral  e integrarão o conjunto de dimensões da avaliação 
de cursos e da auto-avaliação. A realização do Enade inclui a aplicação de um questionário socioeconômico 
para os alunos e, para coordenadores, um questionário que ajude a definir o perfil do curso.  
9 Propõe-se o crescimento do sistema como um todo e sugerem-se modelos alternativos e ações que atendam 
às necessidades regionais, considerando o planejamento estratégico do país. São discutidos novos modelos e 
políticas de cooperação internacional visando o aprimoramento do sistema. Reafirma-se que a avaliação deve 
ser baseada na qualidade e excelência dos resultados, na especificidade das áreas de conhecimento e no 
impacto desses resultados na comunidade acadêmica e empresarial e na sociedade. 
10 Bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais (meia-bolsa) para cursos de graduação e seqüências 
de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. Tem como 
critérios: a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), renda familiar per capita de até 3 
salários mínimos e ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada com 
bolsa integral, ou ser portador de necessidades especiais, ou atuar como professor da rede pública de 
educação básica, no efetivo exercício do magistério e integrando o quadro de pessoal permanente da 
instituição, desde que esteja buscando vaga em curso de licenciatura ou de Pedagogia (neste caso, a 
apresentação de renda familiar per capita de até 3 salários mínimos não é necessária).    

http://www.mec.gov.br/sesu/pes.shtm


Universitária (projeto em discussão na comunidade) que tem como pontos polêmicos: na 

perspectiva da inclusão social, a questão das cotas para minorias étnicas e sociais e a 

questão da assistência estudantil, com a instituição do primeiro emprego acadêmico, da 

loteria federal para carentes e da Bolsa Permanência; na perspectiva da universidade como 

instituição nacional, a participação do capital estrangeiro na universidade privada e o 

financiamento das IES públicas; na perspectiva da gestão institucional, a questão da 

autonomia, acompanhada pela implantação do PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional, a escolha do reitor, a regulação das fundações de apoio e a instituição de um 

Conselho Comunitário. Também está sendo proposto, nesta reforma universitária a criação 

do sistema federal de educação superior.    

A gestão institucional sustentável 

A gestão da educação superior ocorre também no plano das instituições de ensino 

superior. Essas não estão isoladas das pressões nacional e internacional. Neste contexto os 

efeitos da globalização sobre a mudança organizacional – são considerados de larga 

extensão e ambíguos e podem ser identificados segundo duas interpretações opostas – a 

tese da convergência (isomórfica), que enfatiza o processo de homogeneização dos efeitos 

e a tese da divergência (idiosincrática) que enfatiza o processo de respostas à globalização 

como diferente, pluralístico e localizado. Vaira (2004) propõe um terceira possibilidade – o 

alomorfismo organizacional, que integra as perspectivas anteriores e interpreta a mudança 

como dinâmica. Reconhece que apesar das organizações adaptarem padrões institucionais 

frente a suas estruturas formais e níveis de organização, bem como ao seu contexto social, é 

possível identificar um conjunto comum de padrões institucionais ou de arquétipos 

institucionais, que estruturam a organização institucional e seus comportamentos. 

Assim, a tese da divergência dos efeitos da globalização sobre a organização11, 

também denominada de Alomorfismo organizacional da Educação Superior, é definida 

                                                                                                                                                    

  

11 As políticas nacional e local, econômica e cultural traduzem e reformam as tendências globais em face de 
suas culturas, histórias, necessidades, práticas e estruturas institucionais. O local é caracterizado por 
divergências e heterogeneidade inter e entre nações; o processo de localização está ocorrendo tanto nos 
setores da Educação Superior como nas instituições como um todo; o papel das políticas nacionais e visto 
ainda como relevante para a organização e formatação dos setores da educação superior de acordo com as 
necessidades sociais, econômicas e da cultura nacional; é também caracterizado por exigências advindas da 



como a perspectiva que, situada entre a macro estrutural (novo institucionalismo e mudança 

isomórfica) e a micro análise (mudança estratégica, teoria da translação e mudança 

polimórfica), oferece um quadro sintético da mudança organizacional universitária que 

ocorre face à pressão macro estrutural e capacidades do local (nacional e organizacional) 

para se adaptar e ajustar aos imperativos e arquétipos do global. (VAIRA, 2004).  

Neste entender as instituições sofrem fortes pressões para atingirem a sua missão ao 

mesmo tempo que sejam empreendedoras e promovam a mudança inovadora que as garanta 

como sustentáveis.    

3. A Pedagogia Universitária transformadora  

Paralelo aos ditames dos organismos multilaterais, dos quais o mais diretamente 

ligado à educação é o Banco Mundial, a UNESCO (1999), destaca a importância do 

professor para o processo de ensino-aprendizagem e estabelece como eixos norteadores da 

educação no século XXI, o aprender a conhecer (cultura geral que possibilite a inserção 

num universo em transformação e a ampliação de possibilidades), o aprender a fazer 

(desenvolvimento da formação profissional), o aprender a conviver (uma educação aberta 

ao diálogo e ao partilhamento de idéias e vivências comuns) e o aprender a ser 

(comportamento justo e responsável).  

No campo da concepção transformadora a Pedagogia Universitária é entendida 

numa postura mais além do que as concepções de didática, e envolve  

o docente como intelectual público, um protagonista do ato 
pedagógico e formativo que coloca nas questões sociais e políticas 
a ênfase de seu trabalho, tornando públicos novos referenciais na 
perspectiva da ética e da emancipação humanas; o conhecimento 
social, um conceito que engloba e reconfigura saberes científicos, 
da academia, com saberes do cotidiano, das pessoas, que se 
constrói através de aproximações sucessivas entre prática e teoria, 
entre conhecimento “vivo” e conhecimento “morto,” resgatando o 
humano da relação educativa; a inovação pedagógica, uma ação 
criadora de rompimento com os paradigmas tradicionais vigentes 
no ensino e na pesquisa, ou, uma ação situada no patamar da 
transição paradigmática, com reconfiguração de saberes e poderes; 
a avaliação institucional, um organizador qualificado que permite 
repensar pontos fortes e fracos da instituição, mostrando a 

                                                                                                                                                    

 

herança do passado. Esta perspectiva apresenta duas posturas: o approach estratégico e a teoria da tradução 
(translation). 



“qualidade da diferença e a diferença desta qualidade” para a 
construção de um projeto político-pedagógico integrador para o seu 
desenvolvimento; as novas tecnologias da comunicação e da 
informação, uma técnica e uma possibilidade articuladora para a 
constituição de teias de conhecimento, de redes interativas que 
caracterizam pedagogias inovadoras presenciais e não presenciais, 
visíveis e não visíveis. [...](LEITE, D.)    

Nesta concepção de pedagogia universitária a prática pedagógica não  é reduzida à 

questão didática ou às metodologias de estudar e de aprender, mas articulada a uma 

educação como prática social e ao conhecimento como produção histórico e cultural, 

datado e situado, numa relação dialética e tensionada entre prática-teoria-prática, conteúdo-

forma, sujeitos-saberes-experiências e perspectivas interdisciplinares. (FERNANDES, 

1999) 

Para auxiliar nesta prática pedagógica democrática a própria legislação prevê, em 

nível de escola, uma gestão compartilhada, que tem entre suas estratégias principais o 

projeto político-pedagógico. 

Grillo (2003) conceitua o projeto político-pedagógico como o documento sempre 

provisório que afirma publicamente aquilo em que acredita uma determinada comunidade 

educativa e que busca fundamentar uma prática pedagógica concreta. Origina-se num 

processo participativo de construção de significados, no esforço de definir e configurar uma 

nova identidade à instituição. Tem implícita a utopia como impulsionadora de uma 

coletividade em busca do novo e do desejado, constituindo a essência de uma prática 

vivida, num dado espaço e tempo histórico-cultural.  A autora ainda complementa que o 

PPP traduz, ao mesmo tempo, a intenção do que se pretende realizar – projeções, 

inovações, mudanças e rupturas – e principalmente coragem e ousadia para propô-las. 

Exige a construção de um processo participativo com a busca de adesão voluntária daqueles 

que contribuem com conhecimentos próprios e como protagonistas capazes de discutir, 

refletir e propor decisões. Isso significa que toda a construção, a execução e a avaliação do 

projeto se sustentam na participação responsável.  

Enfim, uma prática que não fique limitada a um Modelo Aplicacionista do 

Conhecimento idealizado segundo uma lógica disciplinar, sem uma lógica profissional, em 

uma relação sujeito/objeto que não executa um trabalho profundo sobre os filtros 



cognitivos, sociais e afetivos, através dos quais os futuros professores recebem e processam 

estas informações. (TARDIF, M., 2000)   

Nesta noção de pedagogia universitária transformadora a figura docente é 

fundamental. Um docente que realize uma prática do diálogo entre professor e aluno. "O 

diálogo sela o ato de aprender que nunca é individual, embora tenha uma dimensão 

individual. O diálogo é, em si, criativo e re-criativo". (FREIRE e SHOR, 1987, 13-14). 

Entretanto o exercício do diálogo enfrenta inúmeros desafios entre os quais se destaca a 

própria característica que a profissão docente está marcada hoje: a Solidão Pedagógica, 

conceituada como o sentimento de desamparo dos professores frente à ausência de 

interlocução e de conhecimentos pedagógicos compartilhados para o enfrentamento do ato 

educativo. Os professores ingressam no ensino superior, passando a exercer a docência 

respaldados apenas em pendores naturais, saberes advindos do senso comum da prática 

educativa e na experiência passada com alunos do ensino superior. Assumem, desde o 

início da carreira, inteira responsabilidade de cátedra, sem contar com o apoio de 

professores mais experientes e espaços institucionais voltados para a construção conjunta 

dos conhecimentos relativos a ser professor. (ISAIA, 1992, 2002 a). 

Autores como Tardif registram também como desafio a Profissionalização da 

Educação, - renovação dos fundamentos epistemológicos do oficio de professor buscando 

conferir-lhe o estatuto de profissão, a superação da crise geral do profissionalismo. Esta 

crise tem como causa a: Crise da perícia profissional: crise dos conhecimentos, estratégias 

e técnicas profissionais por meio das quais certas profissões procuram solucionar situações 

problemáticas concretas. A ausência de referências comuns gerou a impressão que a 

profissão não dispõe de um repertório de saberes estável, codificado, consensual e portador 

de imputabilidade; Crise da formação profissional: grande insatisfação quanto à formação 

oferecida nas faculdades e institutos profissionais, dominados por culturas disciplinares e 

por imperativos da produção de conhecimentos e não assentados na realidade do mundo do 

trabalho profissional; Crise do poder profissional: tanto o político como o poder de 

competência se refere à perda de confiança que o público e os clientes depositam  no 

profissional; Crise da ética profissional: a dos valores que guiam os profissionais e que não 

têm princípios claros, regulares e consensuais. Crise do professorado: situação marcada 

pela ambigüidade  do trabalho docente, que se apresenta como um movimento pendular 



entre profissionalismo e proletarização; falta de reconhecimento social do professor na 

sociedade contemporânea, fonte de mal-estar entre os docentes; perda do controle de suas 

qualificações; ausência de sentimento de pertença a uma categoria profissional; polissemia 

do termo formação do professor. Poder-se-ia sintetizar como:   

“jogo interior de máscaras e espelhos com que os docentes se 

confrontam consigo próprios, no interior da sala de aula; e exigência 

de domínio de um conjunto de saberes diversificados” 

(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001).  

Mas como o docente constrói os seus saberes, ou seja o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, competências e percepções que compõem a capacitação do sujeito para um 

tipo de atividade profissional. Na afirmação de Tardif (2000) são plurais e heterogêneos, 

constituídos processualmente na existência das pessoas. No caso dos professores, os 

saberes docentes são as matrizes para o entendimento das suas capacidades de ensinar e 

aprender. Para Oliveira (2003) são todos os saberes construídos pelos professores nos 

diferentes espaços de vida e de atuação. São os saberes acionados nos espaços cotidianos de 

trabalho, muitos deles construídos no próprio tempo / espaço de atuação do professor. 

Incluem os saberes experienciais, os saberes acadêmicos, os saberes profissionais,  os 

saberes curriculares, os saberes disciplinares, entre outros, passíveis de sistematização, 

produtos das culturas docentes. (CUNHA) 

Os autores do campo da formação de professores afirmam que para a construção 

dos saberes o processo de Desconstrução da Experiência, ou seja o decompor a história de 

vida identificando as mediações fundamentais, para recompor uma ação educativa e 

profissional conseqüente e fundamentada, é necessário. Os sujeitos professores só alteram 

suas práticas quando são capazes de refletir sobre si e sobre sua formação. Exige dos 

homens, como explica Freire (1977 p.100), uma “arqueologia” da consciência, através de 

cujo esforço eles podem, em certo sentido, refazer caminhos que levam a processos 

emancipatórios. (CUNHA)  

Neste contexto de aceite da concepção de saberes, de negação do processo de 

formação de professores intitulado de Modelo Aplicacionista do Conhecimento, o Modelo 

da Prática Profissional na Formação de Professores é buscado. Este é um modelo 

epistemológico baseado numa ideologia que engloba os conhecimentos, as competências, 



as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes é chamado de 

saber, saber-fazer e saber–ser.  Este modelo procura revelar tais saberes, compreender 

como são integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os 

incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos 

recursos inerentes às suas atividades de trabalho. Compreende também a natureza desses 

saberes, assim como o papel que desempenham tanto no processo de trabalho docente 

quanto em relação à identidade profissional dos professores. (TARDIF, M., 2000)   

4. Desafios para o alomorfismo  

A perspectiva do alomorfismo além da mudança organizacional inerente se, 

transformador for, não pode estar alijado de um caráter inovador. Mas uma inovação não 

restrita a um “repaginamento”, palavra neologista que significa um maquiamento de velhas 

formas, mas uma inovação compreendida numa perspectiva histórica social marcado por 

uma atitude epistemológica do conhecimento para além das regularidades propostas pela 

modernidade e caracterizado por experiências que são marcadas por: ruptura com a forma 

tradicional de ensinar e aprender e/ou com os procedimentos acadêmicos inspirados nos 

princípios positivistas da ciência moderna; gestão participativa, em que os sujeitos do 

processo inovador sejam os protagônicos da experiência; reconfigurações dos saberes 

anulando ou diminuindo as dualidades entre saber científico/saber popular, ciência/cultura, 

educação/trabalho, etc.; reorganização da relação teoria/prática rompendo com a 

dicotimização; e perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e 

avaliação da experiência desenvolvida. (CUNHA)         

Esta inovação busca alcançar um processo avaliativo plurirreferencial, complexo, 

polissêmico, com múltiplas e heterogêneas referências12 e, indo mais além, uma Avaliação 

como Modelo de Ação Contra-hegemônica ou de Responsabilidade Democrática, como 

propõe Leite, um processo de análise, estimativa ou juízo de valor, mediante o qual se 

                                                

 

12 Não é uma simples disciplina, com conteúdos já delimitados e modelos independentes. É um campo de 
conhecimento cujo domínio é disputado por diversas disciplinas e práticas sociais de distintos lugares 
acadêmicos, políticos e sociais. Necessita de uma pluralidade de enfoques e a cooperação ou a concorrência 
de diversos ramos de conhecimentos e metodologias de várias áreas, não somente para que seja entendida ou 
reconhecida intelectualmente, mas também para poder ela própria se exercitar concretamente de modo 
fundamentado. Não sendo monorreferencial, expressa-se de diferentes modos e constitui distintos modelos. A 
avaliação deve ser entendida em seu funcionamento sócio-histórico. (DIAS SOBRINHO, 2002)  



procuram qualificar as atividades universitárias de modo sistemático e rigoroso com vistas 

à sua transformação e auto-sustentabilidade13.   
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