
Devido aos impactos da globalização
sobre a complexidade dos cenários
que moldam os serviços nas univer-
sidades, serão exigidas modificações
não apenas no âmbito da condução
do negócio, objetivando a excelência
nos resultados financeiros e adminis-
trativos ou na formação de equipes e
líderes alinhados com a visão do ne-
gócio. A universidade não conseguirá

atender às necessidades da sociedade se não mudar
suas práticas acadêmicas. Aqui reside nosso maior gap.

A busca por modelos transdisciplinares, capazes de fun-
damentar propostas destinadas à integração dos saberes
entre si, à integração do pensar acadêmico e à vida hu-
mana em sua totalidade, é o que propiciará uma prática
educativa contextualizada ao mundo contemporâneo.

Ensinamos nossos professores a usar corretamente o sis-
tema integrado de gestão, a elaborar o seu plano de en-
sino com todos os detalhes necessários à rotina e organi-
zação do dia-a-dia, enfim, a cumprir todas as regras, mas
não os ensinamos a se posicionarem entre os movimen-
tos intelectuais mais avançados da atualidade, na busca
por uma superação da fragmentação do conhecimento e
de sua des-humanização1.

As causas da presente fragmentação, cuja origem
seria a dinâmica conflitiva intrínseca à visão ociden-
tal secularizada do mundo e da vida, nos revertem à
constatação de que não haverá saída, portanto, para a
situação de fragmentação dos saberes humanos, sem
o enfrentamento desta fragmentação da cultura oci-
dental. Isso torna central a discussão sobre o impacto
do modelo de educação sobre a própria construção
dos saberes humanos.



Segundo o professor Guilherme Ribeiro de Carvalho, há,
portanto, a necessidade de um movimento coletivo den-
tro das universidades no sentido de outra reintegração,
isto é, a consideração séria do impacto da preocupação
última do ser humano sobre a atividade acadêmica, in-
cluindo aqui os próprios esforços contemporâneos de
reflexão transdisciplinar e a busca de uma solução meta-
científica para o problema da fragmentação dos saberes.
Põe, por conseguinte, um foco especial no diálogo aca-
dêmico entre todos os campos do conhecimento.

As diretrizes pedagógicas não definem modelos metodo-
lógicos, mas a fragmentação do currículo, na maioria das
universidades composto por disciplinas, nos dá o retorno
de que esse modelo não nos cabe mais. Modelos flexivos
e orientados para a resolução de problemas e de trabalho
colaborativo permitem tanto a transformação do perfil do
aluno que estamos formando quanto a conscientização
do professor da necessidade de uma prática mais contex-
tualizada e holística.

Para uma prática coerente, a estreita relação entre gesto-
res, professores e alunos na construção de novos projetos
universitários poderá responder aos novos e rigorosos de-
safios da universidade.

A orientação para a aprendizagem do corpo docente e para
a elaboração de propostas transdisciplinares está centrada
na própria vida e olhar do professor, portanto, vivência, ex-
periência, resolução de problemas ou realização conjunta
de projetos são privilegiadas. Ainda que o adulto não me-
nospreze o estímulo extrínseco (promoções, salários, tarefas
desafiantes), do ponto de vista do processo ensino-aprendi-
zagem, os estímulos intrínsecos são mais eficazes: auto-es-
tima, qualidade de vida, co-participação, responsabilidades,
etc. Infelizmente, nossas instituições são caudatárias nas
práticas de inserção do professor no processo. Para todos os
efeitos, somos andragogicamente tímidos.

Se considerarmos todas as reflexões anteriores, chegare-
mos a uma conclusão irônica, porém verdadeira: os mé-
todos vivenciais de capacitação docente que começam
a despontar nas instituições de ensino são, no fundo,
convencionais. Seminários, palestras, congressos ainda
são pautados na transmissão do conhecimento, sem con-
siderar a reflexão na ação do docente ou dos gestores
educacionais. A abordagem vivencial é a forma natural
de o adulto aprender e reinventar sua prática, perceber a
fragmentação do currículo e caminhar para a integração
transdisciplinar.

A disposição para "aprender a aprender e a conviver" do
adulto se intensifica a pártir do momento em que ele toma
consciência da importância de aprender isto ou aquilo.
Ele se vê responsável pela sua própria prática, e não de-

pendente daquilo que lhe é imposto a aprender. Ainda
assim, faz-se necessário um trabalho de despertarnento,
pois existem docentes fixados na posição de dependen-
tes, introjetada ao longo dos anos de escolarização e
formação. Assim, se sente confortável, e não disposto a
buscar uma prática integradora. Cabe à instituição que
quer propor um projeto inovador reverter esse quadro,
fazendo com que a personalidade do adulto pensante
reassuma o controle. O adulto se engaja no processo de
experiência qualitativa que o diferencia do educando jo-
vem. Como conseqüência, as diferenças individuais são
marcantes no que se refere aos conhecimentos, habilida-
des, interesses, inspiração, estilo de aprendizagem, etc. A
prontidão para aprendizagem do docente é proporcional
à aplicabilidade que ele mesmo vislumbra no conheci-
mento proposto. Sem dúvida, aqui está a maior riqueza
de uma instituição: seus talentos humanos.

A universidade deve ter a capacidade de responder aos
desafios da sociedade com uma formação integral do
aluno, com propostas adequadas e valores transfor-
madores. Responder às expectativas, propor respostas e
soluções aos problemas do seu entorno. Assim, a univer-
sidade cumprirá com seu papel de mobilidade social.

Projetos transdisciplinares, quando bem elaborados,
têm o poder de criar mecanismos de vinculação dos
docentes entre si, com outras instituições de ensino
nacionais e internacionais, com os setores mais vul-
neráveis, com os processos econômicos, com micro
e pequenas empresas na geração de soluções, com
instituições do setor público e privado, com organis-
mos financeiros nacionais e internacionais, com o setor
produtivo para a cooperação intersetorial, objetivando
viabilidade econômica dos projetos.

Tudo isso só acontecerá se os nossos docentes atuarem
coletivamente na elaboração e comparação de progra-
mas, de seus resultados e avanços, com universidades
estrangeiras que vêm alcançando altos patamares de
desempenho.
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