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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Rafael Bastos Costa de. A Proposta de Qualificação Profissional do REUNI: 

representações simbólicas de estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA. 2015. 

318 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação. 

Universidade do Estado do Ri ode Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.  

 

Após acompanhar o processo de reforma universitária construída até então pelo 

presidente Lula (de 2004 até 2007), foi possível verificar o debate em torno da qualidade da 

educação universitária pública, assim como os desdobramentos subsequentes. Em 2006, 

surgiu a proposta de Universidade Nova, tendo a Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

grande protagonismo. Posteriormente, em Abril de 2007, é lançado o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais brasileiras (REUNI). Logo, este texto 

busca articular as mediações deste processo e a atualidade do debate na contemporaneidade.  

O objeto de estudo desta tese é a proposta de qualificação profissional presente no REUNI e 

as mediações desta política nas representações simbólicas na trajetória dos estudantes da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

(BIS). As investigações levaram a construção da hipótese de que a proposta de qualificação 

profissional do BIS é uma das mais complexas do REUNI, por conseguinte, o entendimento 

das mediações em questão se revela latente. O REUNI é um programa contraditório em que 

demandas históricas como a reestruturação das universidades e contratação de novos docentes 

são parcialmente contempladas. Isto é uma face importante do programa, contudo outros 

pontos, como os parâmetros teórico-metodológicos, se demonstram frágeis. Diante disso, os 

objetivos da tese são: analisar os parâmetros teórico-metodológicos das principais categorias e 

conceitos presentes na proposta de qualificação profissional do REUNI, apreendendo a 

ressignificação que estes elementos adquirem; e investigar, através do estudo de caso (o curso 

de BIS da UFBA), as tensões existentes entre a proposta de qualificação profissional, que 

divide a formação do estudante em geral - não profissional – e a formação profissional, sob o 

viés das representações simbólicas dos discentes. A hipótese central do estudo indica que a 

estrutura do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA não contempla o 

conceito de qualificação profissional como relação social, cuja relevância social e política foi 

construída historicamente pela classe trabalhadora. Isso se manifesta nas representações 

simbólicas dos discentes deste curso, em especial, na dicotomia entre seus anseios e as 

possibilidades de atuação profissional. A respectiva hipótese foi confirmada na conclusão da 

investigação. A metodologia utilizada foi da pesquisa qualitativa, por meio do referencial 

materialista histórico dialético, com uma pesquisa parcialmente documental e demais partes 

com observação participante e aplicação de questionário.       

 

Palavras-chave: REUNI. Qualificação Profissional. Representações Simbólicas. Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde da UFBA. Mediações.  



ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, Rafael Bastos Costa de. The Professional Qualification Proposal REUNI: 

symbolic representations of students of the Bachelor in Interdisciplinary Health UFBA. 2015. 

318 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação. 

Universidade do Estado do Ri ode Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.  

 

After following the university reform process built so far by President Lula (2004 to 

2007), we found the debate on the public university education quality, as well as subsequent 

developments. In 2006 came the proposal of the Universidade Nova, and the Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) great role. Later, in April 2007, it launched the Restructuring and 

Expansion Program of Brazilian Federal Universities (REUNI). Therefore, this text seeks to 

articulate the mediations of this process and the relevance of the debate nowadays. The object 

of study of this thesis is the proposal of professional qualification the REUNI and mediations 

of this policy in the symbolic representations in the trajectory of students of Federal 

University of Bahia (UFBA), Interdisciplinary Bachelor degree in health (BIS). The 

investigations led to the construction of the hypothesis that the proposal for qualification the 

BIS is very complex, therefore understanding the mediations in question is important. The 

REUNI is a contradictory program in which historical demands as the restructuring of 

universities and hiring new teachers are partially met. This is an important facet of the 

program, but other points, such as the theoretical and methodological parameters, It has 

proved brittle. Thus, the thesis objectives are: to analyze the theoretical and methodological 

parameters of the main categories and concepts in professional qualification proposal of 

REUNI, seizing the reframing these elements acquire; and investigate, through the case study 

(the course BIS UFBA), the tensions between the proposal of professional qualification, 

which divides the formation of student groups - not professional - and vocational training 

under the bias of symbolic representations of students. The central hypothesis of the study 

indicates that the structure of the course of Interdisciplinary Bachelor degree in health UFBA 

does not include the concept of professional qualification as a social relation, whose social 

and political relevance was historically built by the working class. This is manifested in the 

symbolic representations of the students of this course, in particular the dichotomy between 

their desires and possibilities of professional performance. The respective hypothesis was 

confirmed at the conclusion of the investigation. The methodology was qualitative research 

through the historical dialectical materialist referential, with a partly documentary research 

and other parties with participant observation and questionnaire. 

 

Keywords: REUNI.  Professional qualification. Symbolic representations. Interdisciplinary 

Bachelor degree in health UFBA. Mediations  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese está dividida em dois volumes. O primeiro se refere ao contexto sócio-

econômico e político do objeto. O segundo trata das particularidades da temática estudada. 

Esta organização não representa uma cisão entre os textos, pois trato ao longo de toda a tese 

as mediações mais gerais e as particularidades do objeto. Contudo, apresento assim o estudo 

para facilitar o trato do leitor com o texto.  

O objeto de estudo desta pesquisa é a proposta de qualificação profissional presente no 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais brasileiras (REUNI) e as 

mediações desta política nas representações simbólicas na trajetória dos estudantes da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

(BIS).  

O respectivo programa é uma política nacional voltada para as universidades federais, 

em que estas instituições têm direito à liberdade de adesão ou não à proposta
1
. Sendo assim, 

delimito como estudo de caso a proposta de adesão da UFBA, sobretudo as representações 

dos discentes dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, pelos seguintes motivos: 

desde 2006, quando o REUNI começou a ser forjado, a UFBA foi uma instituição de 

vanguarda na consolidação de uma proposta diferenciada em relação à construção de uma 

arquitetura acadêmica nova, que trouxesse novos paradigmas em relação à formação 

universitária tradicional do Brasil. Tal proposta foi denominada de Universidade Nova e teve 

a figura do seu ex-Reitor, Naomar Almeida Filho, como um dos grandes impulsionadores 

regional e nacional desta discussão; A escolha do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

ocorreu, pois parti do pressuposto que, em geral, este campo do conhecimento atrai muitos 

estudantes que pretendem se profissionalizar em alguma área específica da saúde, para atuar 

futuramente no respectivo ofício. Afirmo isso, tendo como base a investigação inicial de 

alguns estudos que pesquisam a vida estudantil dos novos cursos da UFBA, a exemplo de 

estudos de Sampaio (2011), Sampaio, Portes, Soares e Matos (s/d), dos Santos e Sampaio 

(2012), Santos e Sampaio (2013), Teixeira e Coelho (2014). A pesquisa demonstrou que esta 

hipótese estava correta. 

Este foco de estudo pode viabilizou a apreensão da tensão existente atualmente no 

processo de qualificação profissional dos discentes que ingressam neste BIS e que também 

                                                           
1
 Esta autonomia das universidades sobre a adesão ao programa será devidamente problematizada ao decorrer da 

tese.  
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almejam enfrentar o mundo do trabalho, tendo este diploma como porta de abertura. O estudo 

se dedicou a compreender as representações simbólicas dos discentes sobre a aquisição de um 

capital profissional; A apropriação de conhecimentos sobre o mundo do trabalho nesta área, 

conhecimentos culturais, acadêmicos e políticos; e verificar a relação entre qualificação 

profissional e oportunidades sociais.    

Este objeto demandou, por conseguinte, uma contextualização devida sobre a 

categoria qualificação profissional, sua polissemia e disputas políticas e teóricas sobre a sua 

concepção; Também maior detalhamento sobre as características do REUNI, a proposta 

teórico-metodológica do programa e seus nexos com a proposta da Universidade Nova, da 

UFBA; E por fim, uma delimitação conceitual sobre a noção da questão simbólica que é 

privilegiada neste estudo. Almejei apreender na concepção dos estudantes, quais são os 

códigos (categorias) que estes verificam que a graduação cursada mobiliza e o que eles 

levantam como questões simbólicas importantes para a formação dele e que está relacionada 

com a aquisição deste título. 

Como referência teórico-metodológica para esta análise, a perspectiva materialista 

histórico-dialética é a delimitação principal, tendo uma maior atenção voltada para as 

categorias historicidade, contradição, totalidade e mediações. Outra delimitação importante do 

estudo é o legado de Pierre Bourdieu, sobre o poder simbólico. No decorrer do texto, esmiúço 

a forma com que foi feita a aproximação do referencial teórico marxista com o pensamento 

bourdiano. 

Faz-se necessário destacar que Bourdieu, na construção do seu pensamento, embora 

autêntico, usa categorias e metodologias de análises que interpelam o marxismo. Estes 

momentos são preciosos para a construção desta tese. Outra ressalva igualmente válida é que 

compreendo as devidas diferenças de Bourdieu para com algumas premissas marxistas. Tive o 

cuidado de aproximar os pontos destes autores que guardam coerência entre si. Os elementos 

de tensão são tratados também com o devido cuidado para que possam ser aproveitados ao 

máximo os nexos em que os pensamentos de ambos encontram congruências na tese, mesmo 

diante de contradições dialéticas. 

É válido ressaltar que, dentre outros motivos, a questão dos tempos históricos distintos 

permitiu Bourdieu usar o método marxista para desvendar com mais mediações questões 

relacionadas ao poder simbólico da lógica dominante. Antônio Gramsci, que também 

escreveu depois de Marx, elaborou questões similares, quando tratou da questão da ideologia 
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e também do senso comum e bom senso. O pensamento do filósofo italiano é aproveitado 

neste estudo. 

Compreendo que a noção de qualificação profissional – categoria produzida pela 

relação entre o trabalho e a educação na modernidade – expressa uma concepção de formação 

humana, ou seja, uma concepção de como o homem se faz homem na práxis social. A 

particularidade dessa categoria, entretanto, enfoca especificamente o conteúdo dessa práxis 

nas relações de trabalho mediadas pela profissão. Esta concepção pode estar definida pelas 

demandas do capital, subsumindo, assim, o ser humano à lógica da sua reprodução; ou ter a 

perspectiva da emancipação humana, pela qual os homens produzem sua existência 

potencializando, para si, como ser genérico e singular, suas múltiplas capacidades.   

Constatei, através de estudos anteriores, especialmente o dissertativo, que a 

manifestação da qualificação profissional no REUNI reduz o seu sentido mais amplo - como 

relação social - a uma de suas dimensões, qual seja, a experimental
2
, que se manifesta hoje 

nas noções de competências e habilidades para o mercado. Desta forma, ocorre então um 

processo de desqualificação da formação destes sujeitos.   

De acordo com Ramos (2006), este conceito remonta ao surgimento do estado de bem-

estar social, diante da consolidação da sociedade industrial, no qual esta noção vigora como 

processo regulador social em detrimento ao domínio anterior da regulação feita pelas 

corporações.  O conceito de qualificação é uma contrapartida a esta ausência de regulações e é 

estruturado basicamente pelas dimensões conceitual, social e experimental.  

A partir da argumentação de Ramos, é perceptível que a qualificação profissional é 

uma categoria importante para a classe trabalhadora, no que diz respeito à luta pelos seus 

direitos. Entretanto o processo de reestruturação do capital, na busca pela sua auto-reprodução 

metabólica, como destaca Mészáros (2005), impõe aos trabalhadores mudanças que vão de 

encontro aos seus interesses e direitos. Tais transformações na sua sociabilidade recaem 

também sobre a educação, assim como no campo da formação profissional. O REUNI acaba 

por refletir este movimento hegemônico.  

O respectivo programa do governo federal é a principal política pública atual para as 

Instituições Federais do Ensino Superior (IFES), assim como vem sendo um dos principais 

                                                           
2
 Ramos (2001) explica, com base nos estudos de Yves Schwartz, que a qualificação como relação social implica 

três dimensões, a saber: conceitual, correspondente aos conhecimentos que embasam uma atividade, adquiridos 

por meio de uma formação profissional e legitimados pelos diplomas; a social, correspondente à organização 

dos trabalhadores visando à sua proteção nas relações de trabalho, nas formas corporativas, sindicais, dentre 

outras; e, finalmente, à experimental, demonstrada no exercício real do trabalho. A autora argumenta que a 

noção de competências tomada como referência da relação trabalho e educação contemporaneamente, tende a 

enfraquecer as duas primeiras e a fortalecer a última.   
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programas para a expansão do ensino superior no país
3
. Este se caracteriza pelo processo de 

reestruturação e ampliação das IFES e contém diversos elementos socialmente relevantes e 

alguns controversos também. Vejamos um pouco mais alguns dos seus principais objetivos e 

a meta global: Objetivos: 1. Melhorar a qualidade dos cursos de graduação; 2.  Proporcionar 

um melhor aproveitamento dos recursos humanos; 3. Elevação da taxa de conclusão média 

para 90% nos cursos de graduação presenciais; 4.  Alcançar a relação de 18 alunos por 

professor na sala de aula; 5. Aumentar o número de vagas nas IFES; 6. Ampliar ou abrir 

cursos noturnos; 7. Reduzir o custo por aluno; 8. Flexibilizar os currículos e combater a 

evasão escolar. Meta global: ―a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos 

presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada 

plano‖ (BRASIL, 2007a, grifos meus). 

A descrição anterior permite visualizar – através do primeiro, quinto e sexto pontos – 

que este programa contém algumas reivindicações históricas de setores ligados ao ensino 

superior brasileiro, tais como o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES – SN), a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades 

Públicas Brasileiras (FASUBRA) e a União Nacional dos Estudantes (UNE). Porém, o 

conjunto do programa apresenta uma perspectiva de qualificação profissional que tende a 

desqualificar a formação dos estudantes no que diz respeito à formação humana e a própria 

formação profissional.  

 Em meu estudo dissertativo foram analisados os parâmetros teórico-metodológicos 

(PTM`s) do REUNI. Concluo que os mesmos são referenciados em noções que reproduzem o 

processo de acumulação flexível do capital, utilizando como base teórica a pós-modernidade, 

em sintonia com o que demonstra Harvey (2009). Existe uma busca pela maior adequação da 

formação acadêmica no ensino superior aos novos desafios da contemporaneidade (os 

desafios da dita sociedade do conhecimento / da informação). No âmbito pedagógico tais 

perspectivas são materializadas pela teoria do aprender a aprender.  

Dediquei maior atenção na investigação a proposta da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) por verificar que em muitos aspectos teórico-metodológicos a proposta desta 

instituição apresenta um maior grau de elaboração do que as próprias Diretrizes Gerais do 

REUNI; E por detectar que também no campo político estas propostas estão associadas, pois 

                                                           
3
 Vale considerar que o FIES acaba sendo o protagonista na expansão do acesso à universidade, pois abrange um 

maior número de estudantes matriculados nas IES privadas. Também o governo federal vem destinando mais 

recursos para esta iniciativa do que para as IFES. 
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no movimento de constituição do REUNI o então reitor da UFBA Naomar Almeida Filho
4
 foi 

um dos principais protagonistas da consolidação desta política pública. Além do mais, 

diversos intelectuais (a exemplo de Carmem Teixeira, Maria Thereza Coelho, Georgina Dos 

Santos, Sônia Maria Machado, dentre outros) desta instituição estão produzindo reflexões 

teóricas interessantes sobre os cursos dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA.    

Desta forma, o estudo dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA (BI´s UFBA) me 

auxiliou a melhor evidenciar os parâmetros teórico-metodológicos que a proposta hegemônica 

de qualificação profissional do REUNI vem se pautando.  

Este procedimento metodológico, de escolha dos BIS UFBA como objeto, teve como 

aporte teórico o pressuposto marxiano de que a investigação de um dado objeto mais 

complexo e desenvolvido nos auxilia a dimensionar a totalidade do fenômeno.  

No REUNI também estão presentes noções oriundas das diretrizes do Banco Mundial 

(1994), que se situam nos marcos dos ajustes neoliberais. Algumas destas noções são: a 

defesa da diferenciação do ensino superior, a teoria do capital humano, além dos princípios da 

interdisciplinaridade e flexibilidade, voltadas para a atuação dos sujeitos na sociedade do 

conhecimento.  

Outro aspecto conjuntural relevante que influenciou o surgimento desta política 

brasileira é o Processo de Bolonha, movimento que vem acontecendo na Europa, desde 1999, 

em que há uma perspectiva político-educativa de formalizar um sistema europeu de ensino 

superior. Este movimento envolve desde questões pedagógicas e curriculares, a questão da 

mobilidade acadêmica e interesses políticos e econômicos das cerca de 45 nações engajadas 

(PEREIRA, 2009). 

É perceptível que estas mudanças nas universidades têm como objetivo ultrapassar o 

modelo tradicional de universidade, o modelo europeu (humboldtiano
5
), que segundo os 

defensores destas transformações: 

 

tem-se demonstrado custoso e pouco apropriado para atender as múltiplas demandas 

oriundas das características atuais do sistema econômico e social, assim como é 

limitado no que se refere à formação das múltiplas habilidades que um estudante que 

busca o engajamento no mercado de trabalho necessita, (BM,1994, p. 31).  

 

                                                           
4
 O principal expoente da fundamentação e discussão promovida por este autor é o livro de sua autoria: 

Universidade Nova: Textos críticos e esperançosos. Editora Universidade de Brasília: Brasília – DF, 

EDUFBA: Salvador – BA. 2007.  

 
5
 O modelo de universidade humboldtiana pode ser concebido como uma universidade que se sustenta a partir da 

articulação orgânica entre as atividades de ensino e a pesquisa. 
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Verifica-se que os rumos do REUNI são próprios da condição brasileira de país de 

capitalismo dependente, logo a qualificação profissional desenvolvida no ensino superior 

neste país não deve ir além do que está previsto nestes princípios básicos.   

 Mesmo havendo no REUNI pontos socialmente relevantes e fundamentais (como a 

ampliação do acesso as IFES, contratação de novos docentes, expansão de campus 

universitários e etc.), no que se refere à proposta de qualificação profissional, existe um limite 

importante, que é a desqualificação profissional em curso.  

As categorias destacadas anteriormente (interdisciplinaridade e flexibilidade) são 

algumas das principais referências teórico-metodológicas presentes no REUNI e também são 

apontadas como imprescindíveis para a maior adequação das universidades brasileiras aos 

novos desafios sociais, econômicos, políticos e culturais vigentes. Desta forma, o viés 

utilizado é voltado para as noções pós-modernas que falamos anteriormente.   

O foco nas categorias interdisciplinaridade e flexibilidade se justifica pelo fato de 

estudo anterior as ter identificado como centrais na proposta de reformulação curricular do 

REUNI, porém com significados produzidos pela cultura pós-moderna. Entretanto, outras 

categorias de conteúdo se revelaram importantes e eu as analisei devidamente.  

É sabido que a leitura, pós–moderna, destas categorias não é a única vigente no campo 

dos estudos sobre a educação. É possível verificar
6
 em Freitas (1995) uma abordagem distinta, 

da categoria interdisciplinaridade, do viés presente no REUNI. O trato estabelecido por este 

autor é estruturada por uma noção de formação humana. Este estudo prévio me leva a concluir 

que tais categorias sofrem um processo de ressignificação teórica e que este processo é fruto 

das mudanças atuais da sociabilidade do modo de produção dominante da 

contemporaneidade, que tem implicações dos campos das artes, da cultura, da educação, dos 

paradigmas sociais e econômicos e outros, como destacam Harvey (2009) e Anderson (1998).    

Também não é uma discussão nova, dentre os autores que analisam o ensino superior 

brasileiro e a organização curricular vigente nas nossas IFES, a necessidade de ajustes e 

reestruturações curriculares, como aponta o próprio REUNI. Um dos argumentos usados, 

principalmente, pelos pesquisadores da UFBA engajados com a construção dos Bacharelados 

Interdisciplinares, é que os discentes ainda muito jovens, repletos de incertezas, escolhem 

uma opção no vestibular. Por vezes o descontentamento com o curso acontece, o que gera 

muita evação. Dessa forma, o BI seria uma alternativa para esses discentes inquietos. 

                                                           
6
 No tópico deste projeto, Referencial Teórico-Metodológico, aprofundo mais esta questão.  
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Examinei como os discentes se relacionam com este discurso e constatei que este ponto de 

vista tem problemas.  

 Deparar-se com as problemáticas próprias da juventude é desafiador. Com intuito de 

ampliar o olhar sobre este público pesquisado, fiz um breve levantamento bibliográfico 

temático e a partir disso foi possível então relacionar o que algumas teorias da sociologia 

apontam e o que encontramos no trabalho de campo.  

Dedico agora atenção a uma apresentação breve do histórico das reformas que a 

universidade brasileira já verificou, tendo a área da saúde como foco. Esta discussão 

vislumbra contextualizar o objeto e apresentar com mais detalhamento a argumentação dos 

precursores do BIS. Faço uma apresentação das formulações de Naomar Almeida Filho 

(2014), Ao longo da tese, a análise sobre as ponderações do autor serão devidamente 

contempladas. 

Almeida Filho (2014) argumenta que o curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Saúde (BIS) surge com o propósito louvável de superar o paradigma médico e tecnicista 

hegemônico no campo da formação em saúde no Brasil.  

 O respectivo autor aponta que desde a reforma universitária de 1968 (elaborada no 

regime militar) as universidades brasileiras vêm formando profissionais com pouco 

engajamento nas políticas públicas de saúde no país, dando pouca importância para o Sistema 

único de Saúde (SUS). Ele aponta que a formação é também pouco crítica e contextualizada 

com a realidade social da nação.  Outra ponderação feita é que, supostamente, a educação 

médica é o eixo central da formação em saúde no país e este processo demonstra uma 

deficiência de promover uma formação que promova o diálogo com diferentes áreas do 

campo da saúde. O desdobramento disso é uma dificuldade dos profissionais da saúde de 

dialogarem entre si no seu espaço de trabalho. 

 O BIS, para o autor, se pauta nas ideias da proposta de reforma do ensino superior 

inaugurada por Anísio Teixeira, nos anos 1930 com a Universidade do Distrito Federal (UDF) 

e nos anos 1960 com a Universidade de Brasília (UnB). Atualmente, para o autor, este novo 

modelo representa uma inovação na arquitetura curricular dos cursos do ensino superior 

brasileiro.  

  Falando um pouco do histórico da educação superior em saúde no Brasil, Almeida 

Filho descreve que somente no século XIX (em 1808) é inaugurada a formação acadêmica na 

área, sendo que o formato prevalente era o de faculdades isoladas e não de universidades. 
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Também uma elite das regiões mais desenvolvidas, como o Rio de Janeiro e São Paulo, 

detinham o controle do acesso de seus pares a esta formação.  

 No início do século XX é que há uma renovação na formação em saúde, com o 

relatório Flexner. Este processo consolidava, nos países do Norte, o chamado modelo 

Humboldtiano de universidade de pesquisa. Com isso, a reforma flexneriana modifica as 

bases tecnológicas da medicina, implementando uma perspectiva científica muito rigorosa, 

tendo a prática pedagógica baseada em hospitais de ensino.  

 O autor destaca que somente nos anos 1960, com os processos de reforma 

universitária
7
, é que a questão da prevenção ganha maiores contornos na prática clínica. 

Começa-se a então ganhar evidência os conteúdos de epidemiologia, administração de saúde, 

saúde pública, formação de sanitaristas, no lugar das cátedras de higiene.  

 Porém, aponta ele, foi visível que os cursos universitários brasileiros continuaram 

muito lineares e também profissionalizavam muito precocemente os estudantes que já 

entravam em uma área específica: farmácia, medicina, enfermagem, dentre outras. Até hoje 

esta perspectiva é hegemônica.  

 As críticas de Almeida Filho a este viés vão no sentido de perceber que há uma 

elitização do acesso aos cursos com mais prestígio social, como a medicina, a formação é 

muito individualista e pouco engajada com a saúde pública, além do mais, forma profissionais 

com pouca visão humanista das doenças e dos cuidados com a saúde. Pedagogicamente, para 

ele, os currículos fechados dificultam o trabalho interdisciplinar.  

 Em 2008, com a criação do REUNI é quando o autor compreende que houve uma 

chance importante de superar estes paradigmas problemáticos. Por um aspecto, o REUNI se 

comprometeu com o aumento de vagas para os discentes (contemplando cursos noturnos, 

programas de pós-graduação), viabilizou mais recursos para as instituições federais de ensino 

superior (IFES), contratação de novos quadros docentes, modificação no processo seletivo 

para as IFES (com o ganho de maior evidência do Exame Nacional de Ensino Médio - 

ENEM) além de prever uma reestruturação na estrutura acadêmica das graduações.  

 A partir deste último ponto é que cursos novos, em formato de regime de ciclos, são 

implementados. Deste modo, o Brasil acompanha o movimento de reforma universitária feito 

nos EUA e na Europa, com o Processo de Bolonha. 

                                                           
7
 Sobretudo, as reformas conhecidas como os acordos MEC-USAID (United States Agency for International 

Developmet), no período da ditadura militar. Esta reforma teve como uma das características, a construção no 

nosso país de cursos de pós-graduação similares aos dos Estados Unidos da América. 
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 As vantagens deste modelo, para o autor, são: evita a precocidade nas escolhas da 

carreira, implica modularidade na estrutura curricular (em que o aluno conclui etapas/ciclos), 

flexibiliza estruturas curriculares, permite mudanças no percurso formativo, reduz evasão, 

integra graduação e pós-graduação, fomenta modelos de formação interdisciplinar. Assim 

sendo, o BIS da UFBA foi pioneiro nesta proposta renovadora.  

 Para ele, o modelo flexneriano no Brasil foi mal interpretado, atribuindo ao mesmo um 

caráter que reforçava as dicotomias biológico e social, curativo e preventivo, individual e 

coletivo, público e privado, sobretudo, muito tecnicista. No entanto, ele considera que a 

perspectiva humanista de Flexner foi desconsiderada. Prevalece ainda por aqui uma 

incapacidade de atender à ampliação das demandas sociais por saúde.  

 Neste cenário, houve no Brasil um avanço nas políticas progressistas, após a 

redemocratização, que culminou na formação do Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, 

destaca ele, que mesmo assim este avanço foi insuficiente para abalar a reprodução histórica 

elitista e pouco engajada da formação em saúde.  

 Por isso, ideologicamente, ele considera que setores da intelectualidade acadêmica são 

conservadores ao criticarem as tentativas de reformas curriculares que apontem para outra 

perspectiva. Já o estado (especificamente a união) foi protagonista para pressionar as 

universidades para fazerem mudanças. O REUNI pode ser considerado o carro chefe deste 

movimento e o BIS está na vanguarda deste processo, no que se refere à saúde. 

Embora o autor dessa tese tenha alguns acordos sobre o caráter elitista e dissociado do 

engajamento social dos cursos de saúde das nossas IFES, a questão central que defendo é que 

a fundamentação teórico-metodológica do REUNI estabelece uma discussão fetichista da 

realidade e ressignifica algumas categorias e conceitos que são importantes também para a 

construção de uma perspectiva de formação humana.  

Diante disto se faz necessário um estudo profundo sobre tais categorias e conceitos 

apresentados como inovadores e que podem superar a formação tecnicista para, a partir das 

contradições epistemológicas vigentes no objeto, construir uma perspectiva de formação 

humana coerente com as demandas da classe trabalhadora brasileira. 

Afirmo isto respaldado no pensamento de Mészáros (2006) que compreende que 

algumas mudanças da sociabilidade capitalista são feitas modificando só a aparência das 

relações estruturais e superestruturais, no entanto, uma análise dialética permite encontrar 

outras mediações que apontam para a manutenção da perspectiva hegemônica. Logo, as 

mudanças devem ser essenciais e não meramente formais.   



24 

 

 

Diante desse contexto, cheguei a seguinte hipótese central: A estrutura do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) da UFBA não contempla o conceito de 

qualificação profissional como relação social, cuja relevância social e política foi construída 

historicamente pela classe trabalhadora. Isso se manifesta nas representações simbólicas dos 

discentes deste curso, em especial, na dicotomia entre seus anseios e as possibilidades de 

atuação profissional.   

Uma hipótese correlata levantada no início destes estudos, de que a abordagem teórica 

desferida pelos formuladores do curso do BIS se demonstrava frágil, pois não partia deste 

movimento teórico (do particular ao geral), se confirmou. A investigação permitiu-me 

desvendar que captar as representações dos discentes dentro da lógica estrutural da 

qualificação profissional amplia o entendimento do surgimento deste novo curso, suas 

contradições e as demandas concretas dos principais sujeitos que usufruem desta formação 

universitária – os discentes.  

 Outra hipótese foi que o BIS seria o caso mais complexo dos novos cursos elaborados 

pelo REUNI, pois envolve uma das profissões mais complexas e prestigiadas e 

consequentemente concorridas, que é a medicina. As investigações também demonstraram 

sua pertinência.  Além disso, também tive como hipótese que, mesmo jovens, os discentes 

desta área tendem a escolher um curso profissionalizante, pois almejam, ao final do curso de 

graduação, ingressar no mercado de trabalho.  

Após esta breve contextualização do objeto, chego às questões de pesquisa, a saber: 

1) quais são os parâmetros teórico-metodológicos das principais categorias e conceitos da 

proposta de qualificação profissional do REUNI? Evidenciando-se essas bases 

epistemológicas, retomei seus significados, na perspectiva histórico-dialética, identificando 

contradições que possibilitem visualizar outro projeto de formação humana.  2) Quais são as 

tensões existentes entre as representações simbólicas dos discentes do curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia e a proposta de qualificação 

profissional do REUNI/BIS-UFBA?    

Essas questões foram desdobradas em outras mais específicas para fins analíticos
8
:  

1. Qual é o projeto de formação em questão?  

2. Qual o significado das categorias interdisciplinaridade e flexibilidade utilizadas 

pelo REUNI e como essas se relacionam com a cultura contemporânea? 

                                                           
8
 As respectivas questões não foram devidamente abordadas na dissertação. Agora, na tese, aprofundei essa 

reflexão.  
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3. Evidenciando-se a existência de contradições no processo real de 

desenvolvimento dessa proposta, é possível disputar o significado de tais 

categorias na perspectiva histórico-dialética? 

4. Para além do discurso presente nos documentos do MEC e das IFES que 

adotaram os BI´s como proposta, o que, na visão do estudante, uma formação 

não profissional  proporciona aos egressos das IFES?  

5. O discurso da flexibilização da formação contribui para um processo de 

formação de uma consciência crítica, em relação ao mundo do trabalho? Ou 

este discurso tende a perpetuar uma lógica predominante de adaptação ao 

mercado de trabalho?  

 

Os objetivos gerais da pesquisa foram: 

• Analisar os parâmetros teórico-metodológicos das principais categorias e conceitos 

presentes na proposta de qualificação profissional do REUNI, apreendendo a 

ressignificação que estes elementos adquirem.   

• Investigar, através do estudo de caso (o curso de BIS da UFBA), as tensões existentes 

entre a proposta de qualificação profissional, que divide a formação do estudante em 

geral  - não profissional – e a formação  profissional, sob o viés das representações 

simbólicas dos discentes.  

 

Os objetivos específicos foram os respectivos: 

 Captar e discutir a ressignificação das principais categorias do REUNI tendo por base 

os seus documentos centrais e fontes secundárias que confrontem com a tendência 

vigente no programa;   

 Apreender os fundamentos epistemológicos dessa ressignificação e suas relações com 

a cultura contemporânea; 

 Fazer uma relação entre as representações simbólicas dos discentes e as possibilidades 

da proposta do REUNI/BIS UFBA com o mundo do trabalho;   

 

Justificando a pesquisa, esta tese faz parte de uma trajetória de estudos acadêmicos 

que desenvolvi há mais de sete anos sobre a reforma universitária brasileira, especialmente 

sobre a questão da formação profissional no ensino superior. A experiência atual (de docência 

na Educação a Distância e na condição também de estudante de uma segunda graduação) em 
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diferentes Instituições Federais de Ensino Superior me permite a aproximação orgânica com o 

debate sobre o REUNI e os rumos da universidade brasileira.  

Constatei, neste trajeto, que as medidas da reforma universitária brasileira, anteriores 

ao REUNI, eram mais voltadas aos aspectos administrativos, das regulamentações das 

parcerias público privada (PPP`s); já este programa marca um novo patamar de maior 

investimento nas discussões teórico-metodológicas. Desta forma, é perceptível que o âmbito 

de ação da política para o ensino superior brasileira se ampliou para as dimensões conceituais 

relativas à formação. Assim sendo, se faz necessário dedicar uma maior atenção a esta 

mudança conjuntural.  Esta tese está voltada para a análise desta situação.   

No estudo dissertativo identifiquei
9
 a necessidade de ampliar a fundamentação de uma 

proposta de qualificação profissional alternativa à vigente no REUNI. Nisto se baseia a 

justificativa deste projeto.  

Esta investigação permitiu-me também acompanhar todo o primeiro ciclo
10

 de 

implementação do programa; desta forma, é possível contribuir com uma crítica, em tempo 

presente, para a discussão sobre os rumos do REUNI.  

No final de 2006, quando eu era representante discente (membro do Diretório Central 

dos Estudantes - DCE), do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, pude 

acompanhar os primeiros debates realizados na UFBA e no Brasil sobre uma reforma 

acadêmica nas universidades brasileiras. Naomar Almeida Filho, na época Reitor da UFBA, 

protagonizou este debate. O tema então despertou meu interesse em aprofundar os estudos na 

área.   

Também destaco que a análise deste objeto atualiza a discussão sobre a qualificação 

profissional no Brasil, no campo de estudos da área Trabalho e Educação. Afirmo isto tendo 

em vista que nos últimos anos este debate foi notoriamente marcado pelos estudiosos 

dedicados ao ensino médio. Desta forma, devido ao próprio movimento de reestruturação do 

capital, percebo mudanças que ampliam o recorte de análise deste objeto, pois o REUNI, que 

se localiza no ensino superior, apresenta características semelhantes às encontradas 

anteriormente somente no ensino médio brasileiro, como veremos adiante nos apontamentos 

de Graça Druck (2001).  

                                                           
9
 É válido destacar que tal recomendação emergiu também das indicações da própria banca de defesa da 

dissertação.  

 
10

 De acordo com o MEC (2008), o REUNI que iniciou em 2007, tem como previsão de primeiro ciclo o tempo 

de cinco anos.  
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Esta tese poderá contribuir para a atualização da discussão sobre a Reforma 

Universitária brasileira, pois o REUNI é o carro-chefe do governo federal no que se relaciona 

a política atual para as IFES.  

Verifiquei
11

 que existem poucas produções, na pós-graduação stricto sensu, que tem o 

REUNI como objeto e estão voltadas para a investigação da proposta de qualificação 

profissional do programa.  

Desta forma, analisar epistemologicamente as categorias e conceitos centrais do 

REUNI pode, a partir da investigação de parâmetros próprios do objeto, instrumentalizar o 

desenvolvimento de um esboço teórico que aponte para tendências superadoras das vigentes. 

Defendo este ponto de vista, pois tais elementos não têm uma única leitura teórica (a 

desenvolvida no programa). Como já antecipei, a ressignificação que tais fundamentos 

sofrem, reduzem asdimensões epistemológica e política do problema, pois, em última 

instância, acabam por reproduzir a hegemonia capitalista. Desta forma, noções mais amplas, 

ligadas a omnilateralidade humana, são deixadas de lado. Este processo resulta numa 

desqualificação da formação, pois reduz a noção de totalidade das relações concretas 

(KOSIK, 2002), restrigindo a leitura, ou compreensão do real, fragmentos da realidade, que 

como também destaca Kosik (2002), se confundem com a pseudoconcreticidade.  

A ressignificação de tais categorias está articulada com a tentativa de modificação da 

lógica de funcionamento das universidades, pois como já destacamos anteriormente, existe 

um movimento para acabar com o modelo de universidade humbolditiana e promover uma 

diferenciação da oferta do ensino superior, como a proposta do Banco Mundial, de 1994
12

. 

Desta forma, os diferentes padrões de universidades estarão a serviço das diferentes classes 

sociais, de acordo com o papel que cada uma tem no mecanismo de auto-reprodução do sócio-

metabolismo do capital.  

Logo, algumas universidades terão uma maior bagagem teórica e maior rigor científico 

para formar certos quadros dirigentes do status quo, restando à maioria destina-se o modelo de 

universidade de massas com conhecimentos mais rasos e pragmáticos, altamente direcionados 

aos interesses do mercado, sobretudo da formação de uma força de trabalho especializada, 

unilateral e alienada.    

Analisei criteriosamente este objeto de tese para apreender a centralidade do trato do 

conhecimento científico da formação universitários, pois como destaca Tonet (2005), o 

                                                           
11

 Constatação feita com base em consultas ao banco de teses da CAPES, consultas ao SCIELO, Revista 

Brasileira de Educação, Revista Educação e Sociedade e outras fontes científicas de busca.  
12

 Sobre essa, tratarei mais adiante, na tese.  
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conhecimento profundo da realidade é um aspecto de suma relevância no processo de 

emancipação humana. Compreendo que a construção deste movimento é possível com uma 

formação omnilateral, ou uma formação humana, fundamentada a partir da concepção oposta 

da educação para o capital, atualmente concebida como educação para o mercado. De acordo 

com Tonet (2006), esta perspectiva compreende a educação como o ato de formar o homem 

integral, ou seja, indivíduos capazes de pensar uma autonomia moral, indivíduos que se 

tornem cidadãos e capazes de contribuir para as transformações sociais.   

Descrevendo um pouco os capítulos da tese, o primeiro capítulo tem por objetivo 

situar, com um debate teórico, o objeto dentro da política do governo federal, que deu origem 

ao próprio REUNI. Trato do Novo-desenvolvimentismo iniciado por Lula e que Dilma deu 

continuidade.  

O segundo trata dos embates políticos em torno do projeto de educação superior e  

situa o REUNI nessa conjuntura. A categoria contradições é central para discernir os 

principais atores e pautas políticas que envolvem o REUNI.   

O terceiro e o quarto capítulos descrevem as características e fundamentos 

epistemológicos das Diretrizes do REUNI e suas mediações no projeto de Bacharelados 

Interdisiplinares da UFBA, assim como o foco empírico da tese, que é o Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde. No terceiro, também discuto como esta proposta apresenta uma 

perspectiva de adaptação flexível ao capitalismo contemporâneo, na sua face neoliberal. Faço, 

então, uma crítica aos fundamentos epistemológicos que o REUNI e o BIS se sustentam.  

No quarto capítulo trago a fundamentação sobre a categoria qualificação profissional, 

como forma de contrapor aos limites que a pesquisa epistemológica do REUNI revelou. 

Também apresento minha posição a respeito de um projeto de educação pautado na formação 

humana.    

O quinto capítulo se refere à abordagem teórico-metodológica que me subsidiei. É 

importante registrar que o capítulo apresenta um panorama geral da investigação. Ao longo da 

tese busco desenvolver, de forma dialética com base no método materialista histórico, as 

nuances do objeto. Todavia, aprofundo a perspectiva pela qual eu utilizei o pensamento de 

Pierre Bourdieu. Posteriormente, descrevo a abordagem teórico-metodológica da pesquisa de 

campo.  

O sexto e último capítulo refere-se à particularidade do objeto, ou seja, a 

demonstração e o debate de como as mediações do REUNI interpelaram as representações 
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simbólicas dos discentes do BIS da UFBA. Neste capítulo dialogo também com as hipóteses 

de pesquisa. 
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1 A POLÍTICA DO NOVO – DESENVOLVIMENTISMO DO GOVERNO LULA E 

DILMA: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS, CONTRADIÇÕES, LIMITES E 

SEUS NEXOS COM O REUNI 

 

 

O objetivo deste capítulo é situar com um debate teórico, o objeto dentro da política do 

governo federal, que deu origem ao próprio REUNI. Trato do Novo-desenvolvimentismo 

iniciado por Lula e que Dilma deu continuidade.  

Hoje, em outubro de 2015, é preciso ter cuidado para tratar do tema, pois o que vem 

prevalecendo no governo federal é uma grande crise econômica e política. Logo, o projeto 

iniciado anteriormente patina e vemos uma alta de juros, o crescimento da inflação e a 

redução de investimentos do governo nas diversas políticas sociais. Não tive como foco 

aprofundar este debate, mas situar o contexto contemporâneo é importante. Recomendo a 

leitura do documento da Fundação Perseu Abramo13 – Por um Brasil justo e democrático, de 

2015 - que faz um balanço importante e propõe encaminhamentos.   

Singer (2012) situa a política do ex-presidente Lula como um fenômeno importante na 

conjuntura histórica brasileira. Dialogando com as reflexões de autores como Maria da 

Conceição Tavares, Francisco de Oliveira, Ruy Braga, dentre outros, ele teoriza sobre o 

fenômeno do lulismo.  

Em linhas gerais, para ele este é um acontecimento que emerge junto com o 

realinhamento eleitoral brasileiro, pois após no pleito de 2006, um candidato da esquerda 

consegue agrupar fortemente setores populares do país, em que estes setores almejam do 

governante (e do Estado como um todo) políticas para si. Também agora as classes médias 

passam a se identificar mais com a oposição, capitaneada pelo discurso do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB).  Para Singer, há então uma elevação da polarização da 

política brasileira. As eleições de 2014 não contaram com a candidatura de Lula, no entanto, a 

reeleição da sua sucessora, Dilma, demonstrou que o país vem passando por uma polarização 

política nada desprezível.    

Lula investiu no crescimento, na distribuição de renda e na incorporação social. O 

programa Bolsa Família, a facilidade para aquisição de crédito e a política de valorização do 

salário mínimo foram arcabouços fundamentais, que renderam a Lula uma marca desse 

governo (de combate a pobreza) e enorme popularidade (com o recorde de mais de 80% de 

                                                           
13

 http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/porumbrasiljustoedemocratico-vol-01_0.pdf e 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/porumbrasiljustoedemocratico-vol-02_0.pdf  
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aprovação). Para o autor, Lula mexeu com nossa ―questão setentrional‖, ou seja, a tentativa de 

diminuir a pobreza no Norte e Nordeste, dinamizando sobretudo, a economia nordestina.   

Ao mesmo tempo, pondera Singer, Lula não fez o combate ao capital e fez reformas 

lentas com impacto na retração da desigualdade. Ele, inclusive intitula seu livro como sendo o 

lulismo uma reforma gradual e um pacto conservador. Seria reformista a política tocada por 

Luiz Inácio Lula da Silva.   

O patamar que Lula partiu para lidar com a miséria e desigualdade era tão grande que 

embora tênues em relação às expectativas de mudanças mais profundas, tiveram efeito 

poderoso, sobretudo dos beneficiados por ela, o que Singer (2012, p.21) denomina de 

subproletariado. 

Partilho do ponto de vista do autor que em relação aos problemas históricos 

brasileiros, de enorme concentração de terras, renda, da escravidão, do poder que as 

oligarquias sempre exerceram aqui, as mudanças foram tímidas, porém importantes. 

Articulando brevemente o objeto de tese com o debate sobre o Novo 

Desenvolvimentismo no Brasil e a perspectiva de Desenvolvimento, traçada por Theotonio 

dos Santos14, compreendo que a proposta de qualificação profissional do REUNI está 

envolvida em algumas contradições relevantes; A primeira delas é que o programa representa 

um processo interessante de desenvolvimento para o país, pois prevê, dentre suas diversas 

metas, a expansão das universidades federais brasileiras, também a criação de novas 

instituições de ensino superior. Para um país que precisa acelerar a sua base tecnológica e 

elevar o acesso da população ao conhecimento científico, isto é primordial. Outra meta do 

programa é a reestruturação dos currículos das graduações e é aqui que uma contradição 

significativa se revela, pois há um incentivo às universidades de criarem novos cursos ou 

reformular currículos, tendo como diretriz epistemológica a adesão à Sociedade do 

Conhecimento15.  

A defesa do governo federal, expressa na tese de Mercadante (2010), aponta que o 

REUNI é uma das dimensões do Novo Desenvolvimentismo brasileiro. Porém, a leitura de 

Dos Santos permite concluir que o Desenvolvimento de uma nação, não perpassa somente 

                                                           
14

 A obra deste autor tratada no presente trabalho é: Desenvolvimento e Civilização: homenagem a Celso 

Furtado (mimeo). Como este é o texto exclusivo deste autor que abordo no respectivo trabalho, convencionei 

em citá-lo como Dos Santos. 

 
15

 Este paradigma é uma das dimensões do pensamento pós-moderno, só que voltada para o campo educacional. 

Falarei mais desta problemática ao longo do texto.    
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pela ampliação do acesso à educação ou à universidade. Esta deve contribuir com a população 

para elevar as suas bases científica, social, cultural e política.   

Portanto, penso que ampliar o acesso ao ensino superior, a partir da orientação 

epistemológica que desemboca em uma relação de trabalho precarizada para a população, não 

consiste em um avanço no desenvolvimento, mas sim um entrave para este. Tendo em vista 

que o Brasil já viveu esta experiência educacional mal sucedida quando os planos 

educacionais daqui tinham como orientação forte adesão à lógica do Capital Humano (de 

Theodore Schultz, 1973).  

Esta perspectiva se insere no projeto Neoliberal de reordenamento do mundo do 

trabalho e das relações políticas, em que o trabalhador sai perdendo. A teoria do Capital 

Humano, como nos indica Frigotto (s/d) e Motta (2009) é um processo pedagógico de 

adequação da educação da população à esta perspectiva de trabalho precarizado e de 

compreensão/aceitação da nova dinâmica do capitalismo (de incerteza, instabilidade 

empregatícia). Motta sintetiza que esta teoria contribuiu para a educação para o desemprego.  

Dos Santos, Pochmann (2009), assim como o próprio Mercadante (2010) constatam 

que os anos 90, no Brasil, representaram um retrocesso no desenvolvimento do país. Parte 

disto se deu pelas condições de oferta de trabalho, pela baixa remuneração e pelos próprios 

índices elevados de desemprego, portanto, deduzo que uma política educacional que tem 

como referência epistemológica a defesa da formação do trabalhador para a inserção na 

Sociedade do Conhecimento, tem problemas de contradições teóricas expressivas.  

É importante destacar que Mercadante (2010) e Pochmann (2009) recaem, a meu ver, 

nesta contradição, pois defendem um desenvolvimento para o país, mas não criticam o 

paradigma da sociedade do conhecimento, ao contrário, mencionam como pertinente. Dos 

Santos não recai nesta problemática.  

A leitura de Duarte (2000; 2003) e de Ramos (2006) nos subsidia teoricamente para 

compreender as relações entre a Teoria do Capital Humano, o paradigma da Sociedade do 

Conhecimento e o processo de desmantelamento da educação da classe trabalhadora 

brasileira. Existem outras referências teórico-filosóficas que são mais interessantes, como a 

perspectiva da formação humana vista em Saviani (2012). 

Logo, para finalizar os links desta discussão com esta tese, compreendo que o 

desenvolvimento do país, perpassa também pela ampliação do acesso ao ensino superior, 

porém uma educação de qualidade requer outras orientações superadoras das problemáticas 

que o neoliberalismo acarretou ao país. 



33 

 

 

 A discussão sobre o desenvolvimento está situada no meu estudo, pois compreendo 

que o objeto de tese apresentado demanda uma contextualização que auxilie a compreendê-lo. 

Afirmo isso, pois os planos de educação de uma nação surgem, em geral, articulados com um 

projeto político estratégico de país, pensado pelo governo vigente.  

 O REUNI faz parte da política de Lula e Dilma Rousseff do Programa de 

Desenvolvimento da Educação, o chamado PDE16, que por sua vez, compõe o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que é uma série de medidas iniciadas pelo Governo Lula 

com intuito de propiciar o crescimento econômico e social para o país. Dilma continuou este 

trabalho e já anunciou, após a sua reeleição17 que continuará mantendo o PAC. Contudo é 

preciso ter atenção ao desdobramento futuro, uma vez que este ano a presidenta já fez o corte 

de diversos setores, dentre eles a educação18 (com uma redução de 9,2 bilhões de reais). 

Apesar do lema do governo nesse momento ser Brasil, pátria educadora, até então o segundo 

mandato da presidenta não condiz com este enunciado político. 

 No caso atual brasileiro, como Mercadante (2010) elucida de forma bem didática e 

consistente, a estratégia do Governo Lula (de 2003 à 2010) foi embasada na concepção do 

Novo Desenvolvimentismo.  

 Lendo o trabalho de Mercadante e fazendo um paralelo com as políticas educacionais, 

sociais, econômicas (principalmente estas), é perceptível a coerência entre os pressupostos 

anunciados, do que é a concepção teórica do Novo Desenvolvimentismo, elaborada por um 

dos principais quadros19 do governo Lula e também do Governo atual, de Dilma Rousseff, e o 

que o governo implementa de fato.  

  Este texto, de Mercadante, fundamenta bastante a linha de ação do governo. Penso 

que é um dos documentos de maior envergadura para compreender atualmente o governo Lula 

e a sua continuidade com Dilma.  

Mobilizei também a densa e relevante obra de Theotonio dos Santos, pois a mesma 

trata do Desenvolvimento e além do mais Dos Santos apresenta a Teoria do Sistema Mundo, 

que ajuda bastante a compreender como atualmente a globalização integra as nações. Isto gera 

                                                           
16

 O PDE foi lançado no mesmo momento que o REUNI, no dia 24 de Abril de 2007. 

 
17

 Em Outubro de 2014.  

 
18

 Ver: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1662570-educacao-tera-novo-corte-em-orcamento-pac-

sera-principal-alvo.shtml . Acesso em: 19 de Outubro de 2015.  

 
19

 Aloizio Mercadante foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (mesmo partido de Lula e da atual 

presidenta, Dilma), foi Senador do Brasil (por São Paulo) de 2003 a 2011, foi Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Inovação (2011 a 2012), em 2012 tornou-se Ministro da Educação e em 2014, tornou-se Ministro da Casa 

Civil.  
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elementos contraditórios e problemáticos, mas apresenta possibilidade civilizatórias 

interessantes. Estas são apontadas pelo autor e eu tratei de sistematizá-las, ainda que dentro 

dos limites deste trabalho.  

A Teoria do Sistema Mundo auxilia a entender como as ações nacionais podem 

repercutir na própria condição de construção da soberania internacional brasileira. 

A compreensão das formulações de Dos Santos auxilia a localizar o papel atual do 

Brasil e apresenta mais subsídios teóricos do que a tese de Mercadante para nos ajudar na 

compreensão da dinâmica atual da civilização.  

Mesmo eu tendo localizado diversas análises e proposições em comum entre os 

autores, e as mesmas serão detalhadas ao longo do texto, ressalto, mais uma vez, que a 

produção de Dos Santos dá uma dimensão maior do significado de construção de uma cultura 

contra hegemônica, de um desenvolvimento que contemple os povos do mundo, inclusive os 

do Brasil e da necessidade de se estabelecer uma nova agenda no planeta em favor dos povos 

e não das classes dominantes.  

Como o estudo de doutorado que desenvolvo é propositivo, em relação à temática da 

educação brasileira, a análise de dos Santos é extremamente relevante para situar um projeto 

de educação progressista neste cenário de integração mundial. 

Compreendo que o projeto histórico de uma nação deve estar envolvido numa 

perspectiva humanitária e planetária, tendo o respeito pelas relações sociais e a cultura das 

populações uma evidência crucial e não o capital como o pensamento único. 

Consequentemente, registro que me afinei com a elaboração de dos Santos.    

Penso também que o que Marx (2007) e Lênin formularam a respeito da 

internacionalização da luta da classe trabalhadora, perpassa contemporaneamente pelas 

questões que Theotonio dos Santos indica na Teoria do Sistema Mundo. Não vejo, 

atualmente, possibilidades de a América Latina dar saltos relevantes sem tecer alianças 

regionais estratégicas, cooperativas, integradas culturalmente, socialmente e politicamente. 

Martins (2011) constrói argumentos relevantes que situa a correlação de forças do 

moderno sistema mundial, na contemporaneidade. Inspirado nas reflexões de Kondratiev, 

Wallerstein, Arrighi, Theotonio dos Santos, dentre outros, entende que há uma crise de 

hegemonia dos EUA. A as reflexões sobre os ciclos econômicos, de Kondratiev, apontam 

para um momento em que o sistema encontra dificuldades. A crise de 2008 é uma expressão 

disso.  
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Martins indica que a ascensão asiática – sobretudo da China - impõe aos EUA 

enormes dificuldades e que talvez estejamos diante da queda deste império que agoniza. A 

dinâmica científico-tecnológica chinesa, juntamente com outras variáveis significativas desta 

nação, podem consolidar, a médio prazo, uma inversão na hegemonia mundial. 

De imediato, a ascensão da China e o crescimento de governos não alinhados 

diretamente com os EUA, na América Latina, colocam uma grande chance de 

reposicionamento do continente perante o sistema mundial, pois novas relações pautadas em 

cooperação mútua, em desenvolvimento econômico, comprometidos com a diminuição das 

desigualdades sociais e da pobreza, podem ser fundamentais para nós latinos.  

Martins (2011, p. 349) descreve que a situação de declínio dos EUA se assemelha a de 

outros impérios que tombaram, como o inglês, pois ambos, tiveram fortes tendências de queda 

das taxas de lucro e posterior problema para se fortalecer.  

Hoje vejo nos BRICS um horizonte para construir nova correlação, uma vez que as 

respectivas nações enfrentaram a crise de 2008 com uma força muito maior do que outros 

momentos de crise anteriores. A construção de mais independência com os EUA e União 

Europeia foi um aspecto importante nesse contexto.  

A América Latina constrói alguns dispositivos relevantes que podem resultar em bons 

frutos em curto e médio prazo, a exemplo da criação da Aliança Bolivariana para as Américas 

(ALBA), a PetroCaribe, União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), dentre outras.      

 

 

1.1 Apresentação dos eixos analíticos de Dos Santos e Mercadante 

 

 

Os eixos analíticos deste capítulo são a concepção de Desenvolvimento, civilização e 

a Teoria do Sistema Mundo (em Dos Santos), assim como a definição do projeto do Novo 

Desenvolvimetismo de Mercadante. Um aspecto que sobressai na discussão destas temáticas, 

em ambos os autores, são as relações internacionais, logo, este eixo perpassa a análise que 

fiz de ambos. Alguns paralelos com a educação, especialmente o ensino superior 

brasileiro, são feitos neste texto, já que, por vezes, me salta os olhos como a educação é 

discutida por estes autores.  

Algumas ressalvas metodológicas precisam ser estabelecidas para explicar a 

delimitação e os limites do capítulo. Por este autor não ser um economista, a capacidade 
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analítica deste texto fica restrita a alguns elementos mais gerais e centrais dos textos de 

Aloísio Mercadante e de Theotonio dos Santos. Os elementos priorizados para análise foram: 

a definição de Desenvolvimento de ambos os autores (com especial foco nas questões 

internacionais) e também a definição de sistema mundo de Dos Santos. Localizei inúmeras 

outras questões, porém me falta ainda subsídio teórico para dar este salto analítico e faltam 

também condições objetivas para construir em um curto espaço de tempo este aporte teórico 

para realizar esta missão. Portanto, fico com estes aspectos hoje mais ao meu alcance e que 

tem, na minha perspectiva, uma relevância significativa para este estudo.   

A tese de Mercadante não tem como objetivo desenvolver uma reflexão teórica sobre 

relações internacionais – como no livro de Dos Santos – , portanto ele destrincha a estratégia 

utilizada pelo governo para implementar sua política internacional, mas no que se refere ao 

arcabouço teórico que fundamenta estas ações, a tese não aprofunda muito. Verifiquei que ele 

tem certa afinidade com a elaboração sobre a Teoria da Dependência, com os pressupostos de 

Celso Furtado também e este foi o pano de fundo para balizar as políticas do executivo.    

Dos Santos localiza o Brasil em seus distintos momentos históricos (sobretudo os anos 

de 1930, o período da ditadura militar até a contemporaneidade),  explica as lógicas que 

respaldaram as políticas dos governos destas circunstâncias e aponta as formulações 

elaboradas por ele e demais teóricos próximos nos respectivos momentos. Chamam a atenção 

as ações destacadas por ele da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL).  

É possível perceber afinidades entre os autores no que se refere às constatações 

conjunturais das épocas, a afinidade com a teoria da dependência e também o destaque da 

importância do momento atual brasileiro de estabelecer parcerias estratégicas com os países 

do eixo Sul-Sul, sendo o país protagonista na América Latina.   

Dos Santos, no entanto, vai mais além, na minha visão, do que Mercadante por dois 

motivos: pelo maior domínio dos assuntos das relações internacionais e também, pois o 

próprio foco do seu trabalho era voltado para dar uma dimensão de defesa de um processo 

civilizador que o mundo precisa estabelecer para construir relações mais equânimes, 

colaborativas, enriquecedoras culturalmente, mais humana, afinada com a sustentabilidade 

planetária e etc. Já Mercadante situa as questões internacionais, porém a principal nervura do 

trabalho dele é a consolidação de um projeto político-econômico.  

 Para mim, foi uma tarefa muito interessante este exercício de sistematização, análise e 

comparação, pois me ajuda a melhor compreender meu objeto de tese, e, sobretudo, a 
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desvendar o país. Para minha satisfação, descubro por meio de Dos Santos um viés altamente 

interessante de construção de uma perspectiva civilizatória planetária, que tem como base o 

pensamento científico, porém também as culturas dos povos em suas dimensões mais ricas, 

que vão muito além do aspecto econômico, embora este seja um elemento articulador regional 

e global.  

 Trata-se de um exercício desafiador compreender a Teoria do sistema mundo, 

apreender as bases do desenvolvimento (por um olhar contra hegemônico, de Dos Santos) e 

comparar com a empiria anunciada pela posição intelectual de um homem de governo 

(Mercadante).   

  A educação neste quadro teórico tem um papel fundamental para construção de um 

processo civilizatório que esteja voltado para a superação das mazelas que o pragmatismo 

econômico vêm causando atualmente no mundo, o que é interessante, porém o que a 

sociabilidade capitalista impõe atualmente é a circulação, à nível mundial, das tensões e 

retrocessos humanitários do financeirismo.  

 Isto pode ser revisto através da articulação entre os povos, do respeito às suas 

diversidades e o combate por mais civilidade. Esta civilidade vai muito além da presunção 

eurocentrista e do paradigma do capital.       

 

 

1.2 Síntese da concepção de Desenvolvimento e civilização em Theotonio dos Santos  

 

 

Dos Santos (s/d, p.9) aponta que a maioria dos estudos sobre desenvolvimento, ao 

longo dos últimos anos, teve como foco os assuntos econômicos, ou seja, o aumento da 

produtividade, da renda, do emprego e etc. Porém, mesmo tendo este viés como preferência, a 

fundo, havia uma concepção de civilização por trás destas análises econômicas. Tal 

concepção era a chamada Civilização Cristã Ocidental.  

Por mais que não esteja necessariamente explícita no discurso dos países ocidentais
20

 a 

defesa deste projeto, esta experiência histórica sempre foi concebida como o modelo 

filosófico na qual a direção da humanidade caminha.     

 O autor constata que houve muitos questionamentos desta postura ideológica, que 

também era definida como modelo de cientificidade. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, 
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 Os países de capitalismo central – subentende-se Europa e EUA. 
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tornou-se cada vez mais difícil ignorar a existência de um sistema mundial desigual e 

combinado. Sendo que no centro operacional estava os Estados Unidos da América (EUA). A 

meta desta nação era dar prosseguimento às conquistas alcançadas pela modernidade, 

consideradas como intransponíveis. Todavia, destaca o autor:     

 

As revoluções coloniais que se afirmaram no pós II Guerra Mundial como fruto 

do debilitamento da Europa, destruída em grande parte pela guerra, foram 

minando esta interpretação da história: a libertação da Índia em 1947; a vitória 

do Exército Vermelho na China, em 1949; o fracasso da guerra contra a Coreia, 

reconhecido em 1953; a independência da Indonésia (declarada em 1945 e 

reconhecida em 1949); o fracasso em 1954 da tentativa ocidental francesa de 

destruir o governo vietcongue eleito de Ho Chi Mihn (1945), seguido pela derrota da 

invasão norte-americana para manter o Vietnã do Sul (1973), apesar da enorme 

mobilização militar realizada por esse país; o surgimento das forças armadas 

nacionalistas e do pan-arabismo socialista Ba´ath. Tudo isto representava a 

emergência da vida econômica, política, social e cultural de poderosos Estados 

nacionais herdeiros de fortes tradições culturais e civilizatórias. (DOS SANTOS, p. 

9, grifo meu) 

 

Outra contribuição significativa a respeito deste processo de resistência dos povos em 

relação ao projeto Cristão Ocidental é a teoria de Lênin (1987) do Imperialismo: fase superior 

do capitalismo. O autor russo demonstrou com precisão que a expansão do capitalismo como 

economia e política mundial ocorria de forma diferenciada nas diversas nações.  

Em linhas gerais, ele constatou e sistematizou com maestria a predisposição do 

capitalismo de avançar por todo o globo e posteriormente, por causa dos seus processos 

contraditórios (como as crises cíclicas, a concorrência, apropria luta da classe trabalhadora), 

tenderia a criar grandes conglomerados de empresas, formando impérios gigantescos, 

dividindo então o planeta entre as nações hegemônicas capitalistas. A linha de ação da classe 

dominante nos diversos países era basicamente a mesma, ou seja, a ganância insaciável pelo 

lucro e extração de mais-valia. Porém este sócio metabolismo provoca nos sujeitos reações de 

tensionamento contra o sistema. Isto, para Lênin, não era algo desprezível, mas era uma das 

contradições mais nevrálgicas do capitalismo, a polarização já percebida por Marx (2008) 

entre capital e trabalho.  

Lênin conclui que o imperialismo representa dialeticamente a antítese do capitalismo, 

pois numa etapa superior deste projeto histórico, gera diversas condições para a superação do 

seu sistema. Ele demonstra como Marx já verificava a tendência de formação de monopólios 

no capitalismo, mesmo sendo o sistema defensor da livre concorrência como forma 

econômica de relação, social inclusive. Se recorrermos à Smith (1993) fica notório a defesa 

do laissez – faire como modus operandi do capitalismo e da vida (da natureza humana). 



39 

 

 

Diversos autores do século XIX criticaram Marx em relação a esta afirmativa, porém este 

argumento se fez valer pelo próprio processo histórico.  

Dos Santos segue sua análise em afinidade com estas elaborações do autor russo e 

percebe que ainda no século XXI o capitalismo segue esta perspectiva imperialista, porém 

com distinções próprias de um momento histórico diferente, mas com o sistema ainda 

privilegiando o aspecto econômico no momento de transpor barreiras internacionais e tenta 

impor seu paradigma ao planeta. Isto ao longo do tempo culmina na seguinte questão: 

 

É assim que, a partir do chamamento de Bandung, inicia-se uma crítica cada vez 

mais radical à pretensão de organizar o mundo à imagem e semelhança das 

formações sociais imperialistas. Durante os anos cinquenta e sessenta vai se 

configurando um embate econômico, social, político e cultural planetário. Na década 

de 70, emerge com toda a força a luta contra os resultados da exploração do mundo 

segundo os princípios capitalistas da plena realização da acumulação indefinida do 

capital. (DOS SANTOS, p.10) 

 

Vários organismos internacionais surgiram então no contexto do pós-segunda guerra, 

como fruto de pensar algumas questões sociais ignoradas pela ordem econômica e política da 

hegemonia norte-americana. Dos Santos considera que estes organismos se configuraram em 

um novo sujeito histórico que representava a maior parte da população do planeta, pois 

estavam voltados para pensar as civilizações mais antigas, seus conhecimentos acumulados 

historicamente e como isto poderia ser de grande proveito no processo de articulação das 

nações.      

 Porém, destaca ele, os defensores da supremacia da civilização ocidental, de forma 

arrogante, consideravam estes conhecimentos ultrapassados, inúteis. A humanidade já viu 

diversos fatos históricos em que uma dada cultura minoritária sempre foi tratada com descaso, 

preconceito e até conflitos bélicos ocorreram por causa disto. Aliás, até hoje vemos guerras 

étnicas e religiosas frutos de intolerância cultural.  

 Apesar da Antropologia21 no século XX ter dado uma contribuição muito importante 

para avançar no entendimento das diversas culturas, dos diversos paradigmas civilizacionais e 

ter apontado a importância da compreensão da diversidade cultural humana, o mundo ainda 

convive com problemas desta ordem.    

  Dos Santos nos localiza então o surgimento da problematização da concepção da 

teoria do Desenvolvimento. Anteriormente, o desenvolvimento era visto somente pelo seu 

viés economicista pragmático. Certos grupos e organismos então passam a absorver novos 
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aspectos na discussão sobre o desenvolvimento das nações, porém ele faz a seguinte ressalva, 

que os defensores da maior hierarquia ocidental (elitista):  

 

subestimavam a possibilidade e a probabilidade de que estes novos sujeitos da 

economia, da política e da cultura mundial pudessem organizar estruturas estatais 

relativamente independentes capazes de alcançar resultados fundamentais. Eles 

ignoravam também o quanto estes novos poderes poderiam questionar os projetos do 

centro do sistema mundial, e até que ponto eles colocavam definitivamente em 

xeque a ordem mundial existente. É assim que o debate sobre o desenvolvimento e o 

estudo da problemática do desenvolvimento começa a ser questionado na sua 

formulação original tal como foi realizada desde o centro do sistema. (DOS 

SANTOS, p.10-11)  

 

 É muito perceptível como os fundamentos da teoria econômica
22

 se imbricam com as 

elaborações teóricas das ciências humanas. Então há uma síntese que assinala na direção da 

criação do homo economicus
23

. Logo, o comportamento difundido pelas nações hegemônicas 

é em sintonia com este viés. Costumes contrários são refutados e menosprezados.   

 Neste cenário, nações do chamado eixo periférico começam a desenvolver teorias de 

embate com esta perspectiva. Tais teorias também criticavam a condição de submissão que 

essas superpotências impunham aos países subdesenvolvidos. O Brasil teve um especial papel 

neste processo de construção de um pensamento social autêntico e crítico.  

 Neste percurso se destacaram Celso Furtado, Ruy Mauro Marini, Theotonio dos 

Santos, dentre outros. Um organismo central foi a Comissão Econômica para a América 

Latina (CEPAL), que como destaca Dos Santos: 

 

Desde 1949, depois de contrariar a pretensão norte-americana de que uma comissão 

regional das Nações Unidas teria que ser pan-americana e não latino-americana, 

também vai aprofundar o reconhecimento da especificidade da experiência 

econômica desta região diante de uma ordem econômica mundial consagrada à 

reprodução de um sistema onde claramente se definia um centro e uma periferia. Seu 

diretor, Raúl Prebish, já apontava para a necessidade de uma crítica a alguns 

teoremas centrais do pensamento econômico, organizado em torno da ortodoxia 

neoclássica. (DOS SANTOS, p.11) 

 

 O período de pós-guerra foi marcado por uma recuperação econômica, o que levou, 

segundo Dos Santos, a criação da ilusão de que haveria uma incorporação das classes e 
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 Estes prezam pelo sucesso das melhores iniciativas da livre concorrência, portanto, enaltecem os mais hábeis, 

com mais conhecimento e mais desenvoltura neste jogo de interesses econômicos. O discurso prevalecente vai 

ao sentido de dizer que é próprio da natureza humana esta busca individual pelo lucro, pelo sucesso. Isto está 

implícito deste os clássicos da economia política, como Smith. 
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 A teoria do capital humano de Schultz também retrata um aspecto desta síntese. A relação entre 

comportamento econômico e educação.    



41 

 

 

nações subordinadas (periféricas, de capitalismo ou subdesenvolvidas) num processo de 

democracia, reformas sociais e crescimento econômico. No entanto, a CEPAL indicava que 

existiam problemas mais complexos que dificultariam o cumprimento desta promessa.      

 Houve realmente uma dificuldade das ciências sociais de darem conta de segurar os 

confrontos e darem explicações consistentes para os processos de subordinação econômica, 

ideológica e cultural, por conseguinte intervenções militares aconteceram guiadas pela 

doutrina da contra-insurreição. Após os anos de 1960 verificamos inúmeros golpes militares 

no planeta.      

 Na década de 1970, Dos Santos descreve que juntamente com Celso Furtado foi criada 

a: 

 

Associação Internacional de Economistas do Terceiro Mundo (...) Neste momento 

Celso buscava analisar criticamente as reuniões Norte-Sul e a tentativa de criar a 

Nova Ordem Econômica Internacional sem levar até o fim a necessidade de 

reformas estruturais. Esta Associação reconhecia a especificidade do fenômeno da 

dependência e buscava desenvolver um pensamento econômico capaz de articular o 

ponto de vista e os interesses do chamado Terceiro Mundo. (DOS SANTOS, p.13)  

 

 No período de intervenções militares, diversos esforços e lutas políticas e sociais 

aconteceram. Também houve um movimento de construção de um pensamento social, de 

protagonismo latino americano. Esta iniciativa foi ao encontro da construção do entendimento 

da condição de dependência das nações do terceiro mundo e pensava formas de articulação 

entre esses países, por meios de organismos e acordos internacionais para promover redes de 

intercâmbio e cooperação não subordinadas. Ele complementa:  

 

A filosofia de nosso projeto, já amplamente exposta em documentos, mostra que seu 

impulso básico é ajudar a recolocar a problemática do desenvolvimento humano e 

social, e suas visões e posições, diferentes e convergentes, de grande importância na 

civilização e na cultura. Estas visões e posições se obtêm em nosso mundo no 

momento de sua transformação global, da emergência de uma nova ordem 

internacional (DOS SANTOS, p.14) 

 

 O autor destaca que foi um esforço importante para a aglutinação de quadros para 

pensar a situação da América Latina em especial e também para elaborarem explicações 

contra hegemônicas da ordem social-econômica e internacional vigente. Vários passos ao 

longo de décadas foram dados, um deles é o destacado na seguinte passagem:  

  

Em novembro de 1991, a Conferência Geral da UNESCO aprovou uma resolução 

que requeria ao seu Diretor-Geral, em cooperação com o Secretário-Geral da ONU, 

estabelecer uma Comissão Mundial sobre Cultura e Desenvolvimento, que foi 
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constituída em dezembro de 1992. Ela foi criada nos marcos de uma mudança de 

concepção sobre o desenvolvimento, que já vinha se processando no Sistema das 

Nações Unidas, com particular referência no PNUD (mas não só) e que pensava 

numa concepção mais ampla e menos economicista, centrada nos aspectos 

humanos, nos direitos e na qualidade de vida das populações. (...) É o 

estabelecimento do conceito de desenvolvimento humano onde, segundo Federico 

Mayor, ´A Cultura estava implicada nesta noção, mas não estava explicitamente. 

Foi, no entanto, cada vez mais evocada por vários grupos distintos: a Comissão 

Brandt, a Comissão Sul, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e a Comissão sobre Governança Global.` A criação da comissão 

objetivava exatamente o estabelecimento efetivo da relação entre cultura e 

desenvolvimento: ´Construir perspectivas culturais em estratégias mais amplas de 

desenvolvimento, bem como uma agenda prática mais efetiva, tinham que ser os 

próximos passos no repensar do desenvolvimento. Este é o desafio formidável que a 

nossa Comissão teve de enfrentar.` (DOS SANTOS, p. 15- 16, grifos meus) 

 

Mais adiante, Theotonio dos Santos complementa a visão nova sobre o 

desenvolvimento que este grupo, particularmente, Celso Furtado, havia construído e 

batalhavam para consolidar estas bases, vejamos:  

 

Em síntese a nossa Civilização somente sobreviverá se lograr aprofundar os vínculos 

de solidariedade entre povos e culturas, num sistema de convivência internacional 

cada vez menos tutelado e mais participativo. Neste momento Celso Furtado já tinha 

passado pelo cargo de Ministro da Cultura entre 1986-1988, o que lhe permitiu 

colocar essa problemática teórica no campo das políticas públicas. Nesta 

homenagem, gostaria de assinalar a interação entre esta experiência política de Celso 

e a figura de Darcy Ribeiro como secretário de cultura do Estado do Rio de Janeiro. 

Ambos destacaram os limites impostos ao desenvolvimento cultural pela oligarquia 

dominante dos países capitalistas dependentes, particularmente no Brasil, diante da 

impressionante criatividade popular.  (DOS SANTOS, p.17)  

 

 Frente ao arcabouço teórico apresentado até então, arrisco-me a desenvolver uma 

síntese que concluo sobre a perspectiva deste movimento. Primeiramente, é bem clara a 

inquietação dos autores (Furtado, Dos Santos, Marini, Prebisch) com a dinâmica societária do 

capitalismo moderno que tem como referência o privilégio do econômico e a reprodução do 

capital como foco praticamente exclusivo. É o chamado pensamento único, em que nada tem 

valor se estiver fora da lógica do pensamento dos paradigmas do capital.   

 Diante disto, os autores estabelecem nexos entre a economia política, a expansão 

imperialista no planeta, o impacto societário e cultural disto para as diversas nações do 

mundo. Tudo isto, a partir de um arcabouço teórico-metodológico de orientação fortemente 

marxista, como podemos ver brevemente na passagem a seguir: 

 

Se tomarmos em consideração que a formação do modo de produção capitalista 

historicamente se faz através de um sistema de relações econômicas, sociais e 

políticas em escala mundial é uma hipótese bastante arbitrária pretender que os 

processos que se deram nas regiões que ocuparam um papel central na criação do 
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sistema econômico mundial moderno correspondam a uma forma final e superior da 

história humana. A partir disto é que vamos fazer uma síntese das principais 

tentativas de apresentar a história humana neste contexto teórico conceitual (DOS 

SANTOS, p.21)  

 

 Diante disto, dialeticamente os mesmos foram felizes na análise da conjuntura do 

capitalismo moderno, suas dificuldades e no estabelecimento das relações entre o particular e 

o geral. Por estes podemos entender; O particular, os povos, suas culturas, costumes e 

anseios; as mediações, que são as relações econômicas e a tentativa de consolidação de um 

projeto histórico que tem como fim a manutenção da propriedade privada dos meios de 

produção e a expansão das taxas de lucro e mais-valia; e o geral  são as relações globais 

imperialistas.  

Os autores pensaram também formas de superação das contradições verificadas. Estas, 

para mim, foram altamente interessantes. Verifico que a globalização é pensada da seguinte 

maneira: ocorre a redução da autonomia das nações e dos seus povos em relação à capacidade 

de tomada de decisões, haja vista que o mundo encontra-se interligado por meio, 

principalmente, de processos econômicos. Isto então gera tensões, próprias dos conflitos de 

classe e dos conflitos societários (de estranhamento de culturas e processos civilizatórios).  

 Em linhas gerais, deduzo que os autores compreendem que o movimento capitalista 

gera tamanhas contradições, porém também a integração econômica, que diga-se de passagem 

já acontecia em dimensões continentais há tempos
24

, proporciona uma riqueza humanitária 

muito importante: a articulação de culturas.  

 O lado negativo disto, no capitalismo, é a tentativa de subordinação de culturas, que 

representa um desserviço humanitário. Porém, integrar culturas permite juntamente a 

socialização das riquezas imateriais e também econômica (a exemplo do legado tecnológico 

que é produzido atualmente).  

 Pensando isto, em um processo civilizador, a humanidade tem ao seu alcance a 

possibilidade de se integrar com diferentes legados, com novas formas de interação com a 

natureza (com o uso da tecnologia), de relações entre si, de socialização de experiências e 

filosofias, que podem representar um enriquecimento cultural, filosófico, artístico fenomenal.  

 Pensando também que hoje já possuímos tecnologia suficiente, como destaca 

Pochmann (2009), para ter uma jornada semanal de apenas 12 horas de trabalho, a 

humanidade teria então como usufruir mais do seu tempo livre, desfrutando de inúmeros 

paradigmas de concepção de mundo. Isto é, com certeza algo sem precedentes na história da 
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humanidade. Arrisco-me a afirmar que poderíamos estabelecer laços humanitários próximos 

ao que Marx
25

 caracteriza como a grande humanidade com possibilidades de se emancipar do 

trabalho e viver intensamente o legado que produzimos historicamente.   

 Deduzo que a Teoria do Sistema Mundo, posteriormente formulada e que irei 

abordar com mais calma a seguir, vai neste sentido também, acrescentando aí, um cuidado 

com o planeta, pensando a sustentabilidade e ecologia, temas estes que não estavam em voga 

no século XIX, quando viveu Marx. 

O capitalismo tem esta capacidade de estar no mundo inteiro em poucos séculos, de 

atingir toda a humanidade e integrá-la, porém faz isso excluindo a maior parte da população. 

Esta não usufrui de legados interessantes que o próprio sistema produz e ao contrário de 

promover uma emancipação ou um processo civilizatório, a condena á alienação por meio do 

sobre-trabalho, da subsunção real do trabalho ao capital e pior ainda pela exclusão de boa 

parte da população global de acesso ao próprio trabalho. Estas vivem em condições sub-

humanas, de total descaso e a dinâmica teórica e sócio-metabólica do capitalismo não se 

inquietam com este gritante fenômeno. 

É preciso então construir uma contra hegemonia por meio das brechas do sistema. 

Marx aponta o confronto direto entre as classes (como tática principal de ação), os autores, a 

meu ver, não se furtam a esta alternativa, mas também dedicam esforços à ações diplomáticas 

que são altamente interessantes em um momento de falta de acúmulo de forças favoráveis a 

uma revolução socialista nacional (no Brasil), quiçá regional ou mundial.     

Basicamente, compreendo que seja este o pano de fundo teleológico e analítico que 

sustenta as formulações dos autores.  

Passada esta reflexão, volto meus esforços para o entendimento do processo histórico 

que Theotonio dos Santos demonstra nesta obra analisada. O autor sugere que foi um detour 

cheio de mediações conflituosas, como não poderia deixar de ser, tratando-se de disputar 

posições por dentro da Organização das Nações Unidas (órgão criado também por referências 

epistemológicas das teorias das relações internacionais, teorias estas que são forjadas dentro 

de uma perspectiva conservadora
26

). 

Ele destaca a seguinte passagem de Celso Furtado:  

 

O processo de globalização interrompeu esse avanço na conquista da autonomia na 

tomada de decisões estratégicas. Se submergirmos na dolarização, estaremos 

                                                           
25

 MARX, K, A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado.  

 
26

 Ver MORGENTHAU,  2003.  
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regredindo ao estatuto semicolonial. Com efeito, se prosseguirmos no caminho que 

estamos trilhando desde 1994, buscando a saída fácil do crescente endividamento 

externo e o do setor público interno, o Passivo Brasil a que fizemos referência terá 

crescido ao final do próximo decênio absorvendo a totalidade da riqueza nacional. O 

sonho de construir um país tropical capaz de influir no destino da humanidade ter-

se-á desvanecido. (DOS SANTOS, p.17-18)  

 

No texto, Theotonio dos Santos descreve uma brilhante passagem no qual a 

Associação de Economistas da América Latina (AEAL) fez um Encontro Internacional sobre 

Globalização e Desenvolvimento e a indicação de Celso Furtado à um prêmio Nobel de 

Economia foi referendada, no entanto, a comissão julgadora deste prêmio não atendeu a este 

clamor de 500 economistas, fazendo uma clara demonstração de que o campo econômico 

hegemônico à nível internacional premia o que é conservador e dissociado das ciências 

sociais.  

 Uma das categorias centrais desta obra de Dos Santos (s/d) é a Civilização. Esta surge 

no Século XVIII, inclusive como um verbete da Enciclopédia dos Iluministas, destaca ele. A 

idéia de civilização:      

 

Se associava então à constituição de uma sociedade civil dos cidadãos, que se 

diferenciava das formas políticas anteriores e que gerava uma organização social 

específica que pretendia corresponder a uma moral mais adequada à natureza 

humana. Nesse momento, se consagra a idéia do indivíduo como fundador da 

sociedade e como criador de produtos que eram fruto de seu trabalho. (DOS 

SANTOS, p. 19) 

 

 Neste contexto fica revelado algumas dimensões importantes, tais como a importância 

da inserção do indivíduo no processo produtivo, por meio do trabalho. É importante 

compreender que a lógica de trabalho vigente no período era a da Revolução Industrial, o que 

representava para os primeiros países que participaram deste processo, a realização de uma 

experiência de transformação da dinâmica da produtividade, sem precedentes históricos.  

 A humanidade via crescer a capacidade de transformação da natureza e 

consequentemente também das relações sociais, como nunca se viu. É válido salientar que 

havia um arcabouço científico que sustentava esta transformação da tecnológica e também o 

iluminismo vigorava na Europa como o maior expoente das formas de pensamento da 

humanidade.  Então se juntam estes dois aspectos significativos e se consolida uma concepção 

de civilização (numa perspectiva elitista), de civilização superior, em relação ao resto da 

humanidade rotulada como primitiva, em alguns casos ou, no mínimo e atrasada.         

 A burguesia se destaca enquanto classe social mais entendida e propulsora desta nova 

dinâmica, seja por dominar os costumes necessários para ter um comportamento devidamente 
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produtivo, ou pelo fato de serem eles os maiores beneficiados e interessados em massificar 

este costume. Essa massificação tem duas vertentes: uma que é o comportamento produtivo 

necessário (como diríamos hoje, ético) para adotar no trabalho. E a outra vertente que é o 

processo de diferenciação das classes, ou seja, civilizado seria aquele sujeito que estivesse 

mais próximo dos costumes culturais (cotidianos) da burguesia. Então, a vestimenta, as regras 

de etiqueta, a concepção estética desta classe ganham uma vasta projeção ideológica. Sobre 

este processo, Marx (2007b), explica com muita precisão, na Ideologia Alemã, que a 

burguesia como classe dominante da sociedade impõe as suas idéias de forma hegemônica a 

toda a sociedade.   

Uma mudança no processo de mobilidade social ocorre com a ascensão da burguesia. 

E isto a meu ver também foi determinante para que sua explicação da realidade ganhasse 

força material. Como explica Weber (1992) a dinâmica capitalista prevê um rompimento com 

a monarquia em que é possível haver ascensão de classe social, por meio do trabalho. Isto tem 

uma força ideológica muito forte e contribui também para o fortalecimento da concepção de 

indivíduo, pois quando a pessoa é agraciada por Deus, é porque ela foi merecedora e está 

sendo recompensada pela ascese praticada.  

Portanto, agora Deus legitima este modo de sociabilidade, pois contempla com a sua 

glória os sujeitos que trabalharam. Logo, enriquecimento e sucesso são bônus divinos. Então, 

se adequar a esta dinâmica capitalista, se comportar como a burguesia são chances de 

enriquecer, de realizar a tão esperada mobilidade social. Em suma, ser civilizado é também 

estar em sintonia com Deus.  

Estas estruturas teóricas ganham expressão pela própria força do contexto histórico, 

como bem sintetiza Dos Santos:        

 

Não deixa de ser impressionante ver o esforço teórico de um Max Weber, de um 

Durkheim, de uma economia política austríaca, para transformar em conhecimento 

científico a abstração das relações capitalistas de produção e do liberalismo, não 

como um fenômeno histórico concreto e particular e sim como a formação social e 

política em si. Tratava-se de transformar a sociedade existente na expressão mais 

avançada da economia e da política em geral. A materialização destas formas sociais 

abstratas seriam a forma final de organização da sociedade humana. Eis aí a origem 

da relação aparentemente harmoniosa entre o surgimento e a sistematização das 

ciências sociais e a afirmação histórica do modo de produção capitalista. (DOS 

SANTOS, p.21)  

 

 Na passagem acima é interessante ponderar, como Durkheim (1999), um dos 

fundadores da sociologia, indica que a Divisão Social do Trabalho (por meio da 
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especialização das funções) seria uma forma máxima de organização social, de construção de 

solidariedade social. 

 Por outro lado, o avanço científico da humanidade permitiu também a construção de 

instrumentais teóricos que ampliam a nossa visão sobre civilização também. Autores ligados a 

antropologia como Malinowski (1976) ajudaram neste processo de compreensão das 

diferentes culturas e seus distintos processos de relações sociais e costumes. O que ocasionava 

na formação de outro paradigma em relação aos diferentes povos da cultura ocidental.  Dos 

Santos acrescenta esta linha de raciocínio do referente modo:     

 

Na sua explicação da formação do conceito de civilização, Braudel chama a atenção 

para a sua construção inicial como negação da barbárie, discute os limites da 

tentativa de diferenciar radicalmente civilização de cultura e nos adverte para o 

aparecimento em 1919 do conceito de civilizações no plural. Ele afirma: ´Na 

verdade, é o plural que prevalece na mentalidade de um homem do século XX; e, 

mais que o singular, é ele diretamente acessível às nossas experiências pessoais. Os 

museus nos desambientam no tempo, mergulhando-nos mais ou menos 

completamente em civilizações passadas. As ´desambientações` são ainda mais 

nítidas no espaço: passar o Reno ou a Mancha, chegar ao Mediterrâneo vindo do 

Norte são experiências inolvidáveis e claras que sublinham a realidade do plural da 

nossa palavra. Existem, inegavelmente, civilizações (p. 28). Braudel radicaliza ainda 

mais a sua proposição, quando afirma: ´Então, se nos pedirem para definir a 

civilização, sem dúvida nos mostraremos mais hesitantes. De fato, o emprego do 

plural corresponde ao desaparecimento de certo conceito, à supressão progressiva da 

ideia, peculiar ao século XVIII, de uma civilização confundida com o progresso em 

si e que seria reservada a uns poucos povos privilegiados ou mesmo a determinados 

grupos humanos, à ´elite`. Felizmente, o século XX se desembaraçou de certo 

número de juízos de valor e, na verdade, não saberia definir – em nome de que 

critérios? – a melhor das civilizações` (...) Dessa maneira a história das civilizações 

tem, para Braudel, que se apoiar na diversidade das ciências humanas. E ele ilumina 

as várias dimensões dessa diversidade: para ele as civilizações são ´espaços, terras, 

relevos, climas, vegetações, espécies animais, vantagens dadas ou adquiridas` 

(p.31). Ele insiste, inclusive contestando a Toynbee, de que a tese deste sobre os 

reptos, desafio e resposta, não seria correta se pretende que quanto maior seja o 

desafio da natureza mais forte será a resposta do homem: ´o homem civilizado do 

século XX aceitou o desafio insolente dos desertos, das regiões polares ou 

equatoriais. Pois bem, apesar dos interesses indiscutíveis (ouro e petróleo), até agora 

ele não conseguiu se multiplicar ali, criar verdadeiras civilizações. Portanto, desafio 

sim, resposta sim, civilização não necessariamente` (p. 33). As civilizações são 

também cultura, para Braudel, mas elas são antes de tudo sociedades. Ele afirma 

mesmo que ´a sociedade nunca pode ser separada da civilização (e reciprocamente): 

as duas noções concernem a uma mesma realidade` (p.47). Ele não deixa 

evidentemente de encarar o papel da economia, inclusive a incidência das flutuações 

econômicas, a importância da criação dos excedentes e de sua gestão. Por fim, ele 

coloca muito claramente o papel das mentalidades coletivas o que não nos permite 

esquecer o papel das religiões na construção das civilizações. É assim que sua 

Gramática das Civilizações vai apresentar um enfoque sobre as grandes civilizações 

que começa pelo Islã e o mundo muçulmano.‖ (DOS SANTOS, p.28-29)  

 

Abaixo segue mais uma ponderação fundamental de Theotonio dos Santos sobre a 

expansão capitalista, a sua mundialização, os processos conflitivos que este gera e 
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consequentemente como a concepção de civilização ocidental fica fragilizada. Quando o 

processo histórico demonstra que este paradigma promoveu guerras brutais, quando apesar da 

importância do pensamento científico, este não é a única lógica que os humanos utilizam para 

pensar.  

Ele aponta como outras civilizações deram um subsídio histórico importante para o 

próprio desenvolvimento do capitalismo, portanto, o pensamento único ocidental é cheio de 

furos, dentre eles, a prepotência de determinados autores de proclamarem o fim da história27 

com a vitória final do projeto histórico capitalista, no pós-guerra fria: 

 

Como se vê, Eric Wolf se alia à problemática da teoria da dependência ao 

reivindicar fortemente a existência de formações sociais anteriores ao capitalismo 

que sobreviveram um bom período de sua expansão, e que se relacionaram com ele 

sob a forma de choques, contradições, guerras e levantes. Esse tipo de enfoque é o 

que nos pode explicar como a luta antiimperialista e anticolonial alcança, após a 

Segunda Guerra Mundial, esta dimensão planetária que coloca em xeque 

definitivamente a ordenação econômica, política, social e cultural do mundo, 

imposta pela violenta expansão do capitalismo. Ele nos adverte assim claramente 

sobre o perigo de vincularmos civilização com o processo de exploração, de 

expropriação, de destruição e terror sobre sociedades inteiras. Não será possível 

pensar o processo civilizatório exatamente como a negação destas formas históricas 

particulares que emergem das próprias contradições que este processo carrega, 

desenvolve e impõe? Para ajudar a progressão de nossa proposta crítica devemos 

assinalar também a apresentação que nos faz Eric Wolf do mundo do século XV 

antes da grande expansão capitalista. É especialmente interessante tomar em 

consideração o mapa das rotas comerciais que precedem esta expansão. Fica claro 

neste quadro o quanto o modo de produção capitalista depende de um conjunto de 

relações econômicas e sociais que já expressavam um desenvolvimento milenar das 

relações mercantis, isto é, de uma economia mundial muito identificada com a rota 

da seda e toda uma história de relações econômicas que não podem ser reduzidas aos 

conceitos de relações tradicionais, atrasadas, bárbaras, etc., etc. (DOS SANTOS, 

p.33)   

 

 

1.3 Panorama conjuntural e as mudanças no realinhamento dos países periféricos e 

comentários sobre educação   

 

 

Inicio este sub-capítulo trazendo a tona uma contextualização histórica de parte do 

movimento de junção de forças dos países periféricos frente a um projeto de desenvolvimento 

contra hegemônico. Trago aqui também, os desencontros que impossibilitaram, por vezes, a 

consolidação desta estratégia. O autor situa a América Latina e suas potencialidades neste 

cenário.   

                                                           
27
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Ressalto que este tópico do livro contempla a leitura da obra de Dos Santos (s/d) em 

que muitos aspectos econômicos são apresentados e estes fogem, por vezes a alçada da área 

do conhecimento que tenho mais propriedade. Portanto, peço ao leitor de antemão, que 

reconheça que estas minhas elaborações são sínteses gerais do pensamento do autor, maiores 

detalhes serão encontrados na obra original de Dos Santos.   

 Theotonio compreende que tivemos aqui no continente, na década de 1930 boas 

condições de desenvolvimento. E a América Latina deu saltos relevantes. Pochmann (2009) 

também faz esta análise, assim como Mercadante (2010). Pochmann (2009, p. 57) indica que 

o Brasil de 1930 até 1980 foi o país cuja economia mais cresceu no mundo. Entretanto, o 

golpe militar dos anos 1960, apesar de ter mantido um processo de industrialização na nação, 

resistiu no que se refere ao avanço de reformas de base indispensáveis para o 

desenvolvimento do país.  

 Por conseguinte, educação, a reforma agrária, a saúde, saneamento básico e outros, 

foram setores que ficaram para trás. A América Latina (AL) assim como o Brasil, vinham 

experimentando projetos de nação interessantes que além de crescer industrialmente, mesmo 

ainda na condição de capitalismo dependente, apresentaram bons índices. Porém, um 

alinhamento com algumas idéias mais progressistas não foram bem vistas pelos EUA, o que 

resultou em inúmeros golpes militares no continente e uma maior subordinação aos EUA.  

 Foram algumas décadas de dificuldade, endividamento do nosso continente o que 

reorientou os gastos públicos, aumentando as dívidas externas das nações. Também políticas 

de câmbio não favoráveis, acordos internacionais protecionistas, fizeram com que a gente 

ficasse mais subordinado aos países do eixo central, principalmente os EUA.  

Dos Santos afirma que a AL cresceu muito nos anos 50 e 60, parcialmente nos anos 

70, mesmo enfrentando o conservadorismo nato dos golpes militares. Estes e o neoliberalismo 

dos anos 90 impuseram aqui uma dinâmica de falta de reformas estruturais, ele faz uma 

leitura de que se não fossem estes percalços, avançaríamos, possivelmente no seguinte 

sentido:   

 

Manter o crescimento econômico com o aumento do mercado interno que se faria 

viável ao aprofundar as reformas estruturais, como distribuir a renda, 

desconcentrar a economia, avançar a educação e os serviços públicos básicos, 

desenvolver a ciência e a tecnologia e favorecer as inovações. (DOS SANTOS, 

s/d, p.155)  
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O investimento no mercado interno é um dos aspectos determinantes para para o 

desenvolvimento amplo de uma nação, pois incorpora o povo local, coisa que o Brasil, por 

muito tempo, se recusou a fazer.  

 Nos campos econômico e político, Dos Santos demonstra que:     

 

Foi sob a inspiração de Raúl Prebisch, primeiro diretor da Comissão Econômica 

para a América Latina, a famosa CEPAL, que se criou a UNCTAD, no início da 

década de 60, para articular as reivindicações econômicas do Terceiro Mundo. 

Foi o governo venezuelano de Andrés Pérez que nacionalizou o petróleo 

venezuelano e originou a OPEP, cuja ação de reabilitação do preço do petróleo 

abalou a economia mundial em 1973. Foi o presidente Echeverría, do México, que 

procurando retomar princípios do cardenismo, propôs e conseguiu aprovar nas 

Nações Unidas a Carta de Direitos Econômicos das Nações e criou o Sistema 

Econômico Latino-Americano (SELA). Estas mudanças expressavam o surgimento 

na arena mundial dos novos Estados pós-coloniais que geraram um avanço do 

Terceiro Mundo. A isto se aliava o avanço dos países socialistas, na medida em que 

muitos dos processos de transformação do Terceiro Mundo se dirigiam cada vez 

mais para uma transição socialista. Estas mudanças se manifestam sobretudo na 

criação do Movimento dos Não-Alinhados, que procura articular politicamente o 

Terceiro Mundo, se abrigando ideologicamente nas teses lançadas em 1955 pela 

Conferência de Bandung. Esta conferência iniciou um profundo movimento 

ideológico, diplomático e político que representou uma tentativa de repensar o 

mundo sob o ponto de vista daqueles países que tinham sido subjugados ao regime 

colonial durante mais de 200 anos e que regressavam à arena internacional como 

Estados modernos que se apoiavam sobre as grandes civilizações da humanidade. 

Esta nova realidade exigia uma revisão profunda da economia mundial. (...) A 

década de 70 esteve marcada pela contraofensiva da Comissão Trilateral com o 

objetivo de unir os Estados Unidos, a Europa e o Japão contra esta ofensiva do 

Terceiro Mundo e do campo socialista. Ela se apoiou na política de "Direitos 

Humanos" do presidente norte-americano Jimmy Carter. Tratava-se de produzir uma 

desvinculação ativa das democracias ocidentais com os governos ditatoriais de base 

militar que elas haviam inspirado há pouco tempo atrás. Estes regimes haviam 

cumprido seu papel repressivo e tendiam agora a desenvolver pretensões 

nacionalistas inaceitáveis para uma economia mundial em globalização. Esta política 

de liberalização conservadora continuou na década de 80 sob a égide dos governos 

conservadores de Ronald Reagan e Margareth Thatcher, com o apoio de Helmut 

Kohl na Alemanha, e várias experiências de políticas neoliberais fundadas no 

"Consenso de Washington". Neste consenso uniam-se o FMI, o Banco Mundial e 

outras agências internacionais para impor o "ajuste estrutural" aos países 

dependentes, cercados por uma brutal elevação da taxa de juro internacional, que 

convertia suas elevadas dívidas externas em fantásticas sugadoras dos seus 

excedentes econômicos, levando-os à baixas taxas de crescimento e até mesmo ao 

retrocesso econômico-social.  (DOS SANTOS, s/d, p.58-59)  

 

Os anos 1970 e 1980 foram marcados por um inchaço das cidades, pauperização 

destas e do campo, quebra das economias de autoconsumo no continente latino. Massas 

gigantescas das regiões rurais foram lançadas em direção às regiões urbanas do Terceiro 

Mundo, gerando um fenômeno de marginalidade urbana crescente, concentrada nas grandes 

metrópoles.  
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Os EUA impuseram na AL uma dinâmica de dependência do processo de globalização 

e mundialização, juntamente a uma sobrepujança militar desta nação para as demais da 

América. Tudo isto travestido de um discurso ideológico (civilizatório) de que eles estavam 

prezando pela democracia, então foi aberto um caminho para um sistema Liberal Democrático 

aqui. Este processo durou até o final dos anos 1980.  

Mesmo diante das adversidades ocorridas nas respectivas décadas descritas, houve, 

segundo o autor, um avanço no que diz respeito ao pensamento sociológico latino americano. 

Com a contribuição da Teoria da Dependência e posteriormente da Teoria do Sistema Mundo.  

Ele ressalta que no plano das ações concretas e dos detalhes ainda há muita coisa por fazer. 

Porém no campo conceitual algumas mudanças foram feitas e isto não é um movimento 

desprezível.   

A partir desta década (de 1980) então o continente retomou a democratização, com 

maior protagonismo da Sociedade Civil e criação de diversos movimentos sociais 

importantes, tais como os brasileiros, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), Central única dos Trabalhadores (CUT) e o próprio Partido dos Trabalhadores (PT).  

O continente sofreu ainda uma forte influência ideológica dos EUA, nos anos 1990, 

desta vez marcada pelo projeto Neoliberal. Argentina (de Menem), Peru (de Fujimori), Brasil 

(de Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso). Foi mais um período de dificuldades 

econômicas e agravamento da dependência e do endividamento.  

Dos Santos aponta também que as teses dos neoliberais eram vistas com desconfiança 

por diversos grupos da lógica hegemônica (como alguns bancos, governos e etc.), porém eles 

tinham alguns cargos em organismos internacionais e certos bancos e com suas teorias baratas 

e pouco embasadas impuseram a América Latina a agenda neoliberal, cujo receituário não foi 

utilizado por Japão, por exemplo, que ainda seguia seu livro branco (nos anos 47), os EUA 

que aplicavam políticas keynesianas de direita (em 80 e 90).   

O continente sofreu com a política de câmbio, de valorização da moeda internacional, 

juros elevadíssimos, dívida externa, superávits, retração de investimento nas políticas sociais.    

Somente nos anos 2000, a América Latina voltou a retomar um projeto mais 

progressista, com as vitórias eleitorais de Hugo Chávez (na Venezuela), Rafael Correa (no 

Equador), Evo Morales (na Bolívia), Lula (no Brasil), dentre outros.  

Vejamos a compreensão de Dos Santos sobre isto: 

 

Podemos observar claramente como a revolta contra as políticas neoliberais encontra 

caminho nos processos de superação das ditaduras militares gerando uma conjuntura 
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extremamente rica de combinação entre lutas democráticas, movimentos sociais 

cada vez mais radicais e a criação de governos populares em toda a região (...) Trata-

se de um verdadeiro renascimento da nossa criatividade intelectual, que tem, 

seguramente, seus aspectos artísticos e literários, rearticulando as vontades mais 

profundas dos povos com a força do intelecto.  (DOS SANTOS, s/d, p.164) 

 

Políticas sociais voltaram a ter foco no continente, o que melhorou os índices sociais 

Neri (2010). Sobretudo, podemos destacar no Brasil as políticas de aumento de renda, acesso 

ao crédito, redistribuição de renda (com o Programa Bolsa Família), programas habitacionais, 

aumento do emprego, ampliação do acesso a educação.  

Estas vitórias eleitorais representaram também um realinhamento político-ideológico 

no continente, dando espaço agora para a articulação entre os países de baixo, ou eixo Sul-

Sul. A nível mundial também uma reconfiguração política e econômica vem se desenhando, 

com a emergência da China como novo pólo produtivo do planeta. Também a reorientação 

dos países do chamado terceiro mundo ajudou a enfrentar os momentos de crise mundial, pois 

diminuímos a dependência das importações para os países do eixo central. Então quando em 

2008, os EUA enfrentaram a crise imobiliária, tínhamos uma base mais sólida para enfrentar 

este turbilhão. Logo, saímos da crise com mais suavidade.           

 Vejamos mais sobre isto: 

 

Uma volta do crescimento econômico criou um contexto político internacional mais 

favorável: uma rearticulação das forças interessadas em resolver os grandes 

problemas da miséria, do analfabetismo, das condições de vida extremamente 

desfavoráveis das grandes maiorias populacionais do mundo. Trata-se de se 

apropriar dos avanços tecnológicos e científicos realizados pela revolução científico-

técnica nas últimas décadas para colocá-los a serviço das populações trabalhadoras 

de todo o mundo. São muitos os aspectos nos quais os países do Terceiro Mundo 

devem desempenhar um papel extremamente significativo na reconstrução do 

sistema mundial. Sua posição tropical, sendo receptores da grande fonte energética 

solar, permite que um desenvolvimento tecnológico adequado converta esses países 

em fontes muito significativas de riqueza, de desenvolvimento sustentável, num 

mundo em que a crise da civilização capitalista é também a crise de um modelo de 

produção extensiva e de grande desperdício de energia. Modelo que, neste momento, 

se encontra altamente questionado pelo movimento verde mundial. De alguma 

forma, a emergência de potências do Terceiro Mundo, como a China, a Índia e 

o Brasil, a retomada do crescimento da Rússia, e o impacto da África do Sul 

sobre a África subsaariana, que deu origem à ideia dos BRICAS, poderá, junto 

com outros centros importantes que estão localizados no Terceiro Mundo ou 

fora dos centros de poder mundial, retificar grande parte das tendências que 

estão em curso na economia mundial. (DOS SANTOS, s/d, p.64-65, grifos meus)  

  

Estas configurações são importantes, pois as premissas de um sistema mundo indicam 

que se faz necessária a articulação de nações com cooperação entre si, com economias fortes e 

com capacidade tecnológica, por conseguinte que tenha também um bom arsenal de produtos 

primários também, mas que, acima de tudo, implementem uma nova cultura política, 
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econômica e cultural no planeta. Sendo marcada não pela sobrepujança, mas pela articulação 

integrada e cooperativa.   

Os BRIC inicialmente, segundo Dos Santos, ganharam um enorme destaque no 

cenário mundial a partir de um estudo do banco Merril Lynch, no início do Século XXI, que 

tinha como foco fazer uma prospectiva das economias nacionais para o futuro, foi então que 

eles apontaram o Brasil, Rússia, Índia e China como destaque. Posteriormente, foi incluída 

também a África do Sul, formando então os BRICAS, ou como é conhecido hoje os BRICS. 

Este estudo chamou a atenção de empresários e de nações de capitalismo central, o que 

resultou em um aumento do protagonismo dos países emergentes.   

Diante disto Dos Santos alerta: 

 

Como se vê, o capital financeiro internacional localizou seu centro estratégico. E 

nele tem que se incorporar evidentemente as novas potências financeiras mundiais, 

sobretudo a China, país credor por excelência que detém o maior volume de liquidez 

mundial, mas também a Rússia, a Índia e o Brasil, regiões que podem influenciar e 

disciplinar o capital financeiro internacional. É desnecessário dizer que em vez de 

assegurar o equilíbrio da economia mundial esta submissão significaria a acentuação 

dos brutais desequilíbrios globais patrocinados pelo FMI e pelo sistema financeiro 

internacional. Frente a esta realidade, é necessário iniciar uma forte articulação entre 

universidades e centros de pesquisa do Brasil, da Rússia, Índia, China e África do 

Sul (os BRICAS) com o objetivo de estudar e pensar sistematicamente o destino 

dessas potências emergentes na economia mundial. É claro que não se trata de 

excluir as demais nações e economias regionais. (DOS SANTOS, s/d, p.332)  

 

Ele complementa o papel dos países com uma visão interessantíssima: 

 

O Terceiro Mundo não é o mundo do atraso e da pobreza. É uma realidade 

circunstancial, fruto de sua posição subordinada no sistema mundial gerado pela 

expansão do capitalismo. O Terceiro Mundo, como o Terceiro Estado que serviu de 

imagem a esse conceito, representa a rebelião dos povos colonizados e dependentes. 

Eles não se liberaram do domínio colonial para chorar sua pobreza, senão para 

impor seus objetivos próprios no planeta.‖ (DOS SANTOS, s/d, p.333)  

 

Mais a frente o autor localiza o Brasil neste cenário de novas configurações 

estratégicas. Ele traça uma conjuntura na qual eu tenho acordo e compreendo que vem sendo 

um diferencial do país em relação às últimas décadas. Houve no país também uma mudança 

de postura em relação aos EUA, principalmente, de maior capacidade de autonomia e auto 

estima. Isto se deu pelo novo foco das relações comerciais internacionais, principalmente. 

Mas, penso que não se deve desconsiderar que o Brasil mudou a postura ideológica em 

relação à dependência enraizada com os EUA, isto também traz resultados pertinentes. Esta 



54 

 

 

nova condição é vital para o país alcançar um novo patamar mais soberano, como está 

exposto:  

 

Esta situação coloca um desafio radical para o Brasil, país que pelas suas 

dimensões continentais não se deixa assimilar ao universo econômico dos 

Estados Unidos, cada vez mais decadente e interiorizado. A prova disto está na 

queda dos EUA para quarto lugar (com 7%) entre os grandes blocos que 

comercializam com o Brasil, atrás da ALAI que está em terceiro lugar (com 

particular referência ao MERCOSUL, como Argentina com 4% e Venezuela com 

3%), segundo os dados da Siscomex de agosto de 2012. A Comunidade Europeia 

(com 24%) está em primeiro lugar, seguida pela China (com 21%), e constituem 

hoje os principais parceiros comerciais do país. Ao mesmo tempo o Brasil lança a 

ideia de uma Aliança da América do Sul, com a integração da Venezuela ao 

Mercosul e onde outros países como Chile, Bolívia e México pretendem se 

integrar. Por sua vez, o Pacto Amazônico começa a criar uma política comum 

nos países da bacia do maior rio do mundo. A UNASUL (União das Nações Sul-

americanas) sintetiza esta evolução com a criação de uma instituição capaz de 

integrar num sentido amplo a América do Sul. É manifesta a tendência do Brasil 

a ampliar seu comércio (incluindo a exportação de serviços) para a África, da 

mesma maneira em que o mesmo se amplia em direção à Ásia, particularmente a 

China que se converteu no segundo principal parceiro comercial do Brasil. Ainda 

estão por explorar as potencialidades do relacionamento do Brasil com outras 

potências tropicais como a Índia, com a qual haveria um imenso campo de pesquisa 

comum a realizar para dominar as forças energéticas que os trópicos proporcionam. 

Estão ainda por desenvolver-se as relações com a ex-URSS, a ampliação das 

relações com a China e com outras realidades das quais o país esteve separado 

durante a Guerra Fria. Deve-se destacar também os acordos em marcha com África 

do Sul e a Índia (IBAS), com Portugal e as antigas colônias portuguesas (CPLP) e o 

prometedor intercâmbio entre América Latina e o Oriente Médio.‖ (DOS SANTOS, 

s/d, p.148, grifos meus)   

 

Dos Santos constata que falta ainda ao Brasil investir em tecnologias mais limpas, 

renovar as matrizes energéticas, (neste início de ano estamos vendo como somos ainda reféns 

das hidrelétricas e vimos os problemas que isto gera, com a recente escassez de chuva que o 

país teve em algumas regiões, sobretudo no Sudeste). Embora o investimento na tecnologia 

seja um fato consumado, um país não avança se nas transformações que ele realiza o povo não 

está incluído no processo.  

As transformações que o Brasil sofreu nunca envolveram o povo, pois nossas elites 

sempre fizeram acordos pelo alto e nas relações exteriores se voltaram para os EUA como 

referência, se envergonhando e virando as costas para a nossa população e nosso legado 

cultural. Este sempre foi um erro estratégico que ao longo dos últimos anos, no Século XXI 

transformações interessantes estão ocorrendo.  

O autor também bate muito na tecla da necessidade de criar uma independência 

tecnológica nestas nações, pois o mundo globalizado depende bastante disto. Também a 
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própria condição de superação da dependência requer autonomia tecnológica. Por décadas 

fomos altamente reféns de tecnologias produtivas obsoletas.  

Ele compreende que a educação deve ter um papel central neste processo. Pois, bases 

científicas deste processo podem ser desenvolvidas neste setor. Entretanto, o autor afirma 

categoricamente que a educação não deve ser somente para a economia, mas deve contemplar 

elementos civilizatórios que localizem no movimento histórico da humanidade as 

contribuições dos diversos povos e suas riquezas culturais. Penso que esta dimensão é de uma 

riqueza tamanha. 

Pochmann (2009) defende que fomentar uma educação de qualidade, com acesso á 

instrumentos do conhecimento de variadas dimensões promove o estímulo da criatividade do 

nosso povo para pensar soluções para o Brasil. Consequentemente, no próprio campo 

econômico surgem iniciativas inovadoras, assim como pode surgir a própria inovação 

tecnológica, elementos estes fundamentais para a soberania da nação. Entretanto, isto não será 

desenvolvido com uma educação sem condições (meios materiais) de viabilizar este potencial 

do povo e este projeto.  

Destaco que o Brasil ainda é um país que investe pouco (em torno de 5,8% do PIB) na 

educação até os dias de hoje, mesmo com a eleição de Lula e posteriormente de Dilma. Países 

vizinhos investem muito mais como Cuba (12,9%). 

  Abaixo destaco uma passagem que considero altamente explicativa e interessante da 

concepção deste autor a respeito do Desenvolvimento articulado com um processo novo de 

Civilização. Penso que é uma perspectiva interessante, que na educação vai ao encontro de 

uma lógica de formação humana, então é muito pertinente. Esta noção aplicada à educação 

mobiliza uma noção de sujeito histórico, engajado em uma totalidade, dá uma dimensão do 

que Freitas (1995) chama de conhecimento socialmente útil produzido pela escola, à exemplo 

da passagem que Dos Santos fala da Biotecnologia.   

Mesmo sendo uma perspectiva teleológica, que compreendo ainda estar distante de ser 

alcançada, é uma visão muito relevante para a batalha de ideias que devemos travar 

cotidianamente. Vejamos:  

 

Esse processo é, contudo, longo e complexo, e exigirá uma reforma muito profunda 

da atual direção do desenvolvimento científico e tecnológico. O avanço da 

biotecnologia, por exemplo, pode ser extremamente favorável a uma utilização mais 

racional da biodiversidade que se concentra nas regiões tropicais. (...) O 

desenvolvimento não estará associado somente à apropriação da capacidade 

tecnológica extensiva, gerada pela segunda revolução industrial que se estendeu de 

meados do século XIX até a década de 60. Mas, pela apropriação de um 

conhecimento e uma ação econômica intensiva, cada vez mais qualitativa, 
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promovida pela revolução científico-técnica, que é o fundamento das transformações 

econômicas, sociais, políticas e culturais vividas pelo mundo depois da Segunda 

Guerra Mundial.  Essa mudança de enfoque em curso se liga, portanto, a um 

questionamento da ordem civilizacional mundial, do comportamento e dos 

fundamentos mesmo da ideologia dominante no mundo liberal capitalista. Os novos 

fundamentos que deverão se impor serão de conteúdo muito mais coletivista. Este 

coletivismo não poderá dispensar a grande conquista histórica que representou o 

nascimento e crescimento do indivíduo como fundamento da sociedade. Porém, não 

se trata do indivíduo utilitário pensado pela doutrina liberal e criado pelo 

capitalismo. Está se gestando um novo indivíduo, um indivíduo que reconhece que o 

seu desenvolvimento é um resultado da acumulação histórica, econômica, social, 

política e cultural da humanidade. Ele deverá reconhecer na sua individualidade 

não uma contradição com o social, mas uma realização histórica deste. Essa 

nova modalidade de civilização estabelecerá uma nova relação entre o 

indivíduo e a sociedade, no qual esta criará ou buscará criar indivíduos com 

alto potencial de desenvolvimento e procurará atender às suas necessidades 

para que alcancem o máximo de eficiência social.  Essa sociedade nova, que está 

emergindo durante o século XXI, deve ser extensiva a todos os indivíduos. Este 

processo não se confunde com o igualitarismo, que é parte dos ideais da civilização 

liberal burguesa. Não se trata de igualitarismo. Trata-se de respeitar e aprofundar 

a diversidade dos indivíduos, numa sociedade que dará a cada um de acordo 

com a sua necessidade e pedirá a cada um de acordo com a sua capacidade. 

Essa sociedade nova configurará uma nova civilização planetária. Dentro dela a 

questão do desenvolvimento terá de ser repensada junto das grandes revisões 

sobre o papel do indivíduo; sobre a posição dos homens e mulheres, na 

economia e na sociedade; sobre a convivência entre os membros de 

diversificadas etnias, sem esmagar suas diferenças culturais e físicas; e, 

sobretudo, ter-se-á que recolocar a interação entre as distintas civilizações, que 

representam experiências culturais, históricas, econômicas e sociais 

extremamente diferenciadas. Trata-se, enfim, de uma tentativa de superação do 

quadro econômico, social, político e cultural criado pela civilização liberal 

burguesa, que se confundiu historicamente com a hegemonia mundial da 

Europa e posteriormente dos Estados Unidos. Muitas das características 

específicas das sociedades, economias e culturas europeias foram identificadas com 

a própria civilização, gerando o eurocentrismo. Elas se converteram em 

instrumentos de dominação, de subordinação e de expropriação de umas regiões por 

outras, de certos centros e polos de acumulação em detrimento de centros e polos 

dependentes que tiveram de produzir brutais excedentes para alimentar esses polos 

centrais. Todo esse quadro deverá sofrer uma grande mutação, na qual, durante 

um longo período, as grandes civilizações serão referenciais extremamente 

significativos para a construção de uma sociedade plural, isto é, de uma 

verdadeira civilização planetária. (DOS SANTOS, s/d, p.65-66, grifos meus)      

 

O pensamento abaixo também complementa a discussão que acabei de fazer:  

 

A existência desta continuidade está fundada na capacidade do ser humano acumular 

conhecimento e riqueza através da memória, seja no plano subjetivo, seja na sua 

expressão material, expressa em obras históricas reutilizadas pelas novas gerações. 

Esta continuidade explica, inclusive, o processo de acumulação crescente de riqueza 

e a mudança tecnológica que foi se passando de uma cultura a outra, de uma região 

para as outras, através desse grande processo civilizatório, permitindo que essas 

civilizações mantivessem muitos elementos comuns baseados não só na estrutura 

biológica da espécie humana, mas também no intercâmbio cultural que foi 

integrando-as ao mesmo mundo simbólico, cultural e civilizacional. (DOS 

SANTOS, s/d, p.139)  
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 O autor desenvolve mais, ao longo do livro, a ideia de um sistema mundial que é 

economicamente articulado por intermédio de empresas multinacionais, transnacionais e 

globais que em uma ponta do planeta mobiliza o mundo inteiro.  

Ele chega se aproxima então da noção de Sistema Mundo:  

 

Ao lado, portanto, do conceito de economia mundial está o de sistema mundo. Este 

busca integrar as realidades nacionais, internacionais, transnacionais, multinacionais 

e globais que formam a economia mundial. A noção de sistema indica que esses 

distintos elementos estão integrados e são interdependentes, e que a economia 

mundial que integra esse sistema é capaz de se autorreproduzir tendo nos Estados 

nacionais e nas economias nacionais a sua principal base de autorreprodução, sem 

esquecer, contudo, que as economias nacionais estão formadas de economias locais, 

com maior ou menor grau de integração entre elas, posto que muitas economias 

locais, nesse sistema global, podem se integrar, às vezes, mais com economias 

externas do que com a sua própria economia nacional. (DOS SANTOS, s/d, p.137-

138) 

 

A dedução que este pensador alcança é que a noção de sistema mundial mostra-se 

mais abrangente do que a noção de economia mundial, haja vista que nos permite não só 

tomar esses elementos da acumulação e econômicos, como também as noções dos 

movimentos antissistêmicos. Estes movimentos, destaca ele, têm sido objeto de análise: 

Immanuel Wallerstein, de Giovanni Arrighi e de outros membros do grupo do Centro Fernand 

Braudel, em Binghamton, nos Estados Unidos, Dos Santos, (s/d, p.139). 

 O Sistema Mundo prevê também que as contradições do capitalismo geram uma 

resposta por parte dos povos, ou seja, da maioria da população mundial excluída da integração 

econômica, que defende as identidades culturais locais como forma de resistência. Eu destaco 

que isto também pode gerar confrontos bélicos, como o que vemos entre Israel e a Palestina. 

Porém, no campo político democrático não armado, as defesas das identidades podem 

representar um campo de batalha ideológica interessante, se tomado por esta perspectiva:     

 

O fenômeno da identidade cultural passa a ser uma referência fundamental para a 

formação e desenvolvimento deste sistema econômico mundial e, ao mesmo tempo, 

para cada uma de suas partes. Este sistema mundial em formação não se vincula 

somente aos movimentos de mercadorias, capitais e serviços entre economias iguais 

entre si. Ao contrário, os centros econômicos mais importantes tendem a destruir as 

economias e as culturas locais, através de mecanismos de dumping, que destroem 

toda a capacidade competitiva dos sistemas econômicos locais. Ao mesmo tempo, e 

como consequência disto e do caráter da divisão internacional do trabalho que 

acabamos de descrever, geram-se poderosos fenômenos de exclusão, marginalização 

e desemprego, como Prebisch já havia percebido na década de 70 ao aproximar-se 

da teoria da dependência. Desta forma, a integração mundial do sistema econômico 

seria de uma minoria social dentro de um cosmopolitismo cultural pós-moderno, 

enquanto que a maioria da humanidade estaria num mundo cultural desestruturado, 

hegemonizado por essa cultura pós-moderna, e, portanto, próxima de uma situação 

de marginalização absoluta. As culturas e civilizações locais, no entanto, podem 
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resistir a esse processo e gerar os mecanismos de assimilação das tecnologias 

modernas e dos elementos culturais universais, dentro de seu contexto cultural e 

civilizacional próprio e dentro de sua identidade cultural. A luta entre essas 

concepções será muito forte nos próximos anos porque a primeira opção é a da 

marginalização da maioria da população mundial, sob o domínio de uma cultura 

cosmopolita, sem identidade, falsamente racional e universal. Enquanto que a 

segunda opção é a de integrar numa única civilização pluralista o conjunto das 

civilizações respeitando as contribuições que cada uma delas trouxe a um fundo 

comum da humanidade, nas suas relações com a natureza e os outros seres 

humanos. Nesta civilização planetária, os estilos culturais, as soluções estéticas e as 

soluções emocionais encontradas por cada uma dessas formas culturais e 

civilizacionais serão motivos de um vasto diálogo entre os vários povos que 

compõem a humanidade. Isto se refletiria na criação de modelos econômicos 

pluralistas. (DOS SANTOS, s/d, p.147, grifo meu)  

 

 

1.4 Novo desenvolvimentismo: para onde vamos?  

 

 

Este é o título de um dos tópicos do livro analisado e o reproduzo aqui. Theotonio 

argumenta que o debate sobre o desenvolvimento passa a ocupar a agenda do continente 

latino americano, em alguns países emergentes, após a era neoliberal. 

Ele aponta que os países que mais cresceram nos últimos anos foram os que investiram 

no capitalismo de Estado e os que seguiram a recomendação do Banco Mundial (BM) e 

Fundo Monetário Internacional (FMI) fracassaram.  

 Dos Santos compreende que ficar refém das empresas multinacionais é um processo 

que ocorre com quem abre sua economia ao mercado, com forte controle do capital. Desta 

forma, a lógica econômica do governo Lula foi conservadora, porém a política externa não, 

Dos Santos (p.185). 

Ele faz a seguinte análise sobre o Brasil no contexto da integração regional:  

 

A política externa de Lula foi realmente tão progressista? (...) Pode-se confundir o 

avanço da integração regional com as tendências subimperialistas do capitalismo 

brasileiro. Se um enfoque subimperialista orientasse a política externa brasileira 

o Itamaraty buscaria jogar um papel muito mais expressivo na integração 

regional. Ao contrário, a timidez de nossa política exterior se explica pela 

recusa de nossa burguesia em assumir uma responsabilidade de liderança 

regional e de assumir as consequências de liderar uma integração regional. 

Claro que este processo de integração e a necessária e exigida liderança 

brasileira tem um conteúdo anti-imperialista que faz nossa burguesia vacilar, 

apesar dos interesses econômicos concretos que podem se configurar em vários 

momentos. Não é por nada que a oposição mantém duros ataques ao conjunto 

da política exterior, mesmo quando traz resultados positivos para a 

acumulação de capital da burguesia brasileira e se busca limitar as pretensões 

mais globais desta política. A prova dos limites que representam as ambições 

subimperialistas são exatamente as vacilações brasileiras em apoiar o Banco do 
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Sul e outras iniciativas multilaterais na região. Nossa burguesia fica paralisada 

pelo seu medo de assumir responsabilidades regionais e internacionais e, por outro 

lado, suas pretensões de um protagonismo que em vez de reforçar somente o papel 

do Brasil no plano regional o empurra para um forte papel na cena internacional. As 

críticas que alguns setores de esquerda têm feito à política externa de Lula 

pecam de uma falta total de dialética. (DOS SANTOS, s/d p.186, grifos meus) 

 

Dos Santos, localiza de forma positiva a política externa brasileira. Destaco que tenho 

concordância com esta análise. Penso que o ponto de maior destaque é a passagem que ele 

retrata a resistência da burguesia nacional em assumir um papel de protagonista (articulador 

do continente) para encabeçar um projeto soberano de integração regional. Esta classe carece 

historicamente de um projeto de nação que englobe o povo. Esta mesma burguesia também 

não se identifica com os demais países locais. Na grande mídia é possível perceber como o 

discurso de refuta às alianças com a Venezuela, com Cuba, os países da África e outros do 

eixo Sul-Sul é sempre tratada com desdenho.  

No entanto, a mídia e a burguesia torcem o nariz quando vêem que o Brasil e o 

continente se saíram melhor da crise de 2008, do que eles esperavam, justamente por causa 

destas parcerias muito pertinentes. Pondero que é muito mais fácil seguir a cultura econômica 

consolidada do que forjar uma cultura original própria. Deduzo, pelas constatações históricas, 

que este pensamento original no continente devem brotar do povo, a partir das condições que 

estão sendo dada recentemente, como ampliação da renda e acesso a mais direitos sociais, 

maior participação na própria vida política.        

A defesa do autor é que:  

 

Para que este salto dialético ocorra é necessário reforçar e ampliar as mudanças 

táticas que estão ocorrendo nesta conjuntura. Sua própria realização conduz a novas 

etapas superiores de luta e a uma redefinição das propostas e dos programas 

políticos regionais e internacionais. O êxito alcançado por processos de integração 

regional como a ALBA, que propõe um modelo de integração de inspiração 

socialista; o avanço do MERCOSUL apesar de seus problemas; a criação da 

UNASUL e, particularmente, a proposta em marcha de uma coordenação latino-

americana e caribenha pelo CELAC são propostas que eram simplesmente 

impossíveis de serem pensadas há muito poucos anos. (DOS SANTOS, s/d p.188)  

 

Sobre o exemplo chinês, este país se desenvolveu bastante nos últimos anos, em linhas 

gerais, pelos respectivos fatos:  

 

O lugar do mundo mais importante onde massas enormes de pobres são retiradas 

desta condição é na República Popular da China, através sobretudo das suas altas 

taxas de crescimento. No momento atual, o Partido Comunista Chinês conclama a 

uma luta mais geral e ampla contra a pobreza no seu país; além da distribuição de 

renda, o Estado se propõe a aumentar os investimentos em educação, habitação e 
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outras ações de combate à pobreza. Segundo o Banco Mundial, a China retirou entre 

1981 e 2001, mais de 400 milhões de pessoas da pobreza extrema. A queda da 

população abaixo da linha de pobreza em relação à população foi extraordinária: 

caiu de 53% para apenas 8% (DOS SANTOS, s/d, p. 199)  

 

A China também teve a economia que mais cresceu (entre 2006 a 2012), 11,9% no ano 

de 2007.  Em seguida foi a índia, 10,1% em 2010, por conseguinte a Argentina (9,2% em 

2010), depois a Venezuela (10,3% em 2006) e quinta Rússia (8,1% em 2007), somente depois 

destas nações nada ortodoxas vem os EUA, com somente 3% em 2010. (p.200-201). Os 

pressupostos do neoliberalismo, na prática se revelam fracassados.  

Novamente falando de Brasil, indicadores recentes, nacionais e internacionais, 

demonstram que um forte processo de inclusão social vem acontecendo. O que traz 

consequências muito importantes. O Programa Bolsa Família vem sendo o carro chefe na 

política de redução da pobreza no país, como verificamos abaixo:  

 

Há outros casos de intervenção localizada por assignação de renda (em geral, bolsas 

de duração não definida) que permitiram melhorias importantes. Seguramente o caso 

do Brasil foi o mais significativo. Se tomarmos os dados do IPEA, veremos que 

ações como a equiparação para fins previdenciários dos trabalhadores rurais aos 

urbanos e o Programa Bolsa Família (PBF) teve efeito poderoso no sentido de uma 

melhor distribuição de renda. Se, entre 1995 e 2008, a queda média anual na taxa 

nacional de pobreza absoluta (até meio salário mínimo per capita) foi de -0,9%, e da 

taxa nacional de pobreza extrema (até um quarto de salário mínimo per capita) de -

0,8% ao ano, no período mais recente (2003/08), com a ampliação do programa de 

distribuição de renda, a queda média anual na taxa nacional de pobreza absoluta foi 

de -3,1%, e a taxa nacional de pobreza extrema (até um quarto de salário mínimo per 

capita) foi de -2,1% ao ano181. Em 2010, o IPEA afirmava que, se mantida essa 

evolução mais recente, ´pode-se inferir que em 2016 o Brasil terá superado a miséria 

e diminuído a 4% a taxa nacional de pobreza  absoluta`. Importante notar o impacto 

positivo realizado pelos programas e políticas sociais (em sentido lato) sobre a renda 

das famílias: um aumento de 1% do PIB nesses eleva a renda das famílias em 

1,85%, em média. Sendo o multiplicador do gasto social sobre a renda das famílias 

bem maior que o multiplicador do investimento em construção civil, de 1,14%, e das 

exportações de commodities, de apenas 1,04% (DOS SANTOS, s/d, p.199-200)  

 

Ao contrário da irracionalidade da política especulativa, as políticas sociais, englobam 

uma preocupação civilizatória com o seu povo. A perspectiva financeira reforça aspectos 

negativos como o endividamento público  

 No nosso país, ainda vemos uma forte adesão à lógica do pagamento da Dívida 

Pública, como demonstram os dados do grupo Auditoria Cidadã da Dívida, Fatorelli  (2012); 

45,05% do orçamento geral da união, no ano de 2011, foi destinado ao pagamento da dívida 

(da amortização e juros). Isto representa 708 Bilhões de Reais. Logo, há uma 

desproporcionalidade entre esta prioridade financeira e os próprios gastos sociais que o 

governo adotou como política. Isto precisa ser revisto, pois demonstra uma prioridade 
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equivocada. Novamente o Grupo Auditoria Cidadão da Dívida dá uma contribuição brilhante 

ao demonstrar como no Equador a dívida externa foi muito reduzida, após uma auditoria da 

dívida. Verificou-se que os cálculos e juros eram abusivos e a dívida foi renegociada muito 

abaixo dos valores anunciados anteriormente. No Brasil, Dilma resiste em fazer isto, assim 

como não avança no investimento maior na educação e na reforma agrária.       

 Outro aspecto da nossa política financeira que se choca com o desenvolvimento é a 

autonomia do Banco Central em ditar os gastos prioritários do executivo.   

 Portanto, pensar o Brasil hoje requer um grande exercício dialético para compreender 

as suas contradições, verificando as possibilidades emancipatórias que foram criadas nos 

últimos anos, e detalhadas aqui, mas também demanda compreender a disputa de poder que o 

Brasil passa e as coalizões que são feitas com setores conservadores e retrógrados que 

atravancam nosso crescimento social e desenvolvimento, como um todo.  

 As manifestações de Junho de 2013, de algum modo, demonstraram que a pressão 

social surte efeito no direcionamento da política. Este é mais um indício que salta aos olhos 

apontando a importância do povo na vida do país.            

 Theotonio faz um alerta sobre o processo que a AL passa, pois ele, a meu ver, 

demonstra um otimismo, porém também se atenta para alguns limites:   

 

A democracia latino-americana é uma planta muito frágil que necessita de um 

cuidado especial. O problema mais grave que a ameaça é a falta de solidez de suas 

raízes socioeconômicas. A dependência estrutural; a ausência de reformas agrárias 

sustentáveis; o crescimento direcionado para setores limitados da população; as 

políticas econômicas baseadas em exportações de baixo valor agregado; a 

distribuição negativa de renda e a distância entre as elites e as massas populares; a 

retirada massiva de excedentes logrados à custa de superexploração dos 

trabalhadores (sob a forma de pagamentos de juros internacionais sobre dívidas 

forjadas contabilmente, remessas livres de lucros para o exterior, pagamentos de 

serviços superfaturados, retiradas clandestinas de recursos nacionais, etc.); todos 

estes ingredientes formam a base de um desenvolvimento perverso. Nós o temos 

chamado historicamente de um desenvolvimento dependente, concentrador e 

excludente. (DOS SANTOS, s/d, p.404)  

 

 

1.5 O Novo Desenvolvimentismo brasileiro segundo Aloizio Mercadante 

 

 

 O respectivo trabalho analisado, de autoria de Aloizio Mercadante, é fruto de sua tese 

de doutorado, defendida em 2010, no Instituto de Economia, UNICAMP. O objeto de 
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investigação do autor é a análise da política, denominada pelo governo Lula de Novo 

Desenvolvimentismo.  

 Mercadante (2010) dedica esforços para elucidar: primeiramente como o Brasil 

organizou seus processos de desenvolvimento. Ele faz então um apanhado histórico indo ao 

encontro da elaboração de Celso Furtado, que dá uma explicação de conjunto e historiciza as 

etapas econômicas que o Brasil passou, desde seu processo de colonização.  

 Este movimento de Mercadante ocorre primordialmente para localizar historicamente 

o objeto, também para demonstrar as semelhanças desta concepção de Novo 

Desenvolvimento com elaborações anteriores progressistas, encabeçadas, principalmente por 

Celso Furtado. E por fim, Mercadante compara o momento contemporâneo brasileiro com as 

décadas anteriores para então caracterizar onde avançamos, onde ainda não foi possível e 

também situar esta agenda na construção de um projeto de nação retomado. 

 Ele compreende que o Brasil viveu momentos de Políticas de Desenvolvimento 

distintas. Nos anos 1950 e 1960, vimos uma lógica mais próxima ao que ele defende hoje, 

porém nos anos 1970 (com a ditadura militar) o que o Brasil viveu, foi segundo ele um 

projeto de Nacional-desenvolvimentismo (conservador e excludente). Após décadas de 

governos com orientações pró-EUA, o Brasil então reorienta sua política dando uma guinada 

social significativa.  

 Então, ele descreve que a política atual é desenvolvimentista (pois, busca alavancar os 

índices econômicos da nação), mas é também comprometida socialmente, pois visa crescer, 

distribuindo renda e ampliando as políticas sociais.  

 Farei então deste tópico, uma descrição (um resumo) desta política e tecerei meus 

comentários analíticos à medida que discorro sobre o texto de Mercadante.             

A constatação histórica inicial é:  

 

A sociedade brasileira se desenvolveu sob o signo da concentração da terra e do 

poder político e da exclusão social. Essa matriz originária, embora tenha assumido 

expressões distintas, em função de mudanças no sistema de produção e nas formas 

de organização política do Estado, praticamente não se modificou ao longo do 

tempo, mesmo quando, em algumas fases, a expansão acelerada da economia 

atenuou as manifestações mais agudas da pobreza e da desigualdade. (...) Neste texto 

defende-se a tese de que evolução recente da economia brasileira representa uma 

inflexão histórica nessas tendências estruturais. De fato, o governo Lula realizou 

um avanço sem precedentes no equacionamento do que historicamente sempre foi o 

―calcanhar de Aquiles‖ da economia brasileira: a restrição externa. Pela primeira vez 

avançamos na construção de uma verdadeira estabilidade econômica. Mas o aspecto 

mais marcante do governo Lula foi a centralidade que ganharam as políticas de 

renda e de inclusão social. A visão anterior, segundo a qual os problemas sociais 

seriam resolvidos essencialmente pelo mercado, complementado por políticas de 

caráter compensatório, foi substituída por uma ação sistemática e enfática no 
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combate à pobreza e às desigualdades sociais, o que contribuiu decisivamente para a 

forte dinamização do mercado interno de consumo de massa‖ (MERCADANTE, 

2010, p.XXV, grifos do autor) 

 

Considero a passagem acima a grande hipótese da tese do autor. Esse novo processo, 

segundo ele é inédito no país e possibilitou o crescimento interno, por investir no consumo 

local (de massa) e investir de forma combinada na ampliação de políticas sociais.   

O social como eixo estruturante social é visto como o eixo estruturante da política:  

 

Na realidade, foi esse esforço que deu forma, substância e consistência ao 

crescimento econômico recente. Com efeito, o social passou a se constituir num dos 

eixos estruturantes do novo processo de desenvolvimento brasileiro. Tal 

característica representa uma profunda ruptura com as políticas do período em que 

predominava a hegemonia do paradigma neoliberal no Brasil e na América Latina. 

Mas não apenas isso. Ela representa também o início de uma ruptura com o padrão 

histórico de desenvolvimento do país, caracterizado pela concentração e pela 

exclusão social.‖ (MERCADANTE, 2010, p. XXV-XXVI, grifo meu)  

 

O Programa de governo procurava articular três eixos: o social, o democrático e o 

nacional. Tendo como meta promover a inserção internacional soberana do Brasil. 

Rompendo, deste modo, com as políticas neoliberais anteriores. Além disso, o programa 

propunha a articulação de três níveis de políticas públicas: a sustentabilidade ambiental; A 

reorganização das políticas de governo (tendo como mote superar desigualdades e construir 

novas bases do pacto federativo e por fim e com maior destaque, promover mais inclusão 

social (o que envolve políticas de direitos humanos, promoção da solidariedade e cidadania).  

Mercadante (2010), ainda na introdução da tese, cita a Carta ao Povo brasileiro de 

2002. Penso que é uma forma de contextualizar de antemão, se resguardando das críticas 

quanto ao limite da política de Novo Desenvolvimentismo. Ele elucida que esta carta não é 

uma rendição à lógica neoliberal, mas, o firmamento de compromisso com os débitos antigos 

que o país assumiu no governo de FHC. Isto se fez necessário, para ele, pois a candidatura de 

Lula sofria um forte ataque reacionário e este foi um ponto estratégico para acalmar ânimos. 

Porém, ele sinaliza que, por isso, o governo quando eleito não teve escolha e herdou a herança 

maldita de FHC.  

A diferença que ele estabelece entre o governo Lula e seu antecessor é que Lula tinha 

como foco superar este economicismo implementado por FHC.  

Ele destaca que com o governo Lula o Brasil 

 

Passou a combinar, de forma inédita: Crescimento econômico sustentado, com 

uma taxa média de expansão do PIB que é quase o dobro da média histórica das 
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últimas duas décadas, além da rápida retomada, após a interrupção momentânea do 

crescimento causada pela crise econômica e financeira global; Estabilidade 

econômica, com uma inflação média dentro dos limites estabelecidos pelo sistema 

de metas e inferior à do período do governo FHC, contenção do déficit público e 

redução da vulnerabilidade externa da economia; Distribuição de renda, com os 

melhores indicadores de todos os 60 anos da história do IBGE, com destaque para a 

retirada de 28 milhões de pessoas da condição de pobreza; Consolidação da 

democracia, com integral respeito ao Estado democrático de direito, plena liberdade 

de imprensa, separação e harmonia entre os poderes, crescente transparência e 

controle social das instituições republicanas, e participação social nas políticas 

públicas; Liderança na Agenda Ambiental, conquistada pela vanguarda do país 

na geração de energias renováveis, pela matriz energética relativamente limpa, pela 

enorme biodiversidade, pela abundância de recursos naturais estratégicos, como a 

água doce, e, acima, de tudo, pelos ousados compromissos relativos à redução do 

desmatamento e das emissões dos gases do efeitoestufa assumidos recentemente em 

Copenhague; Crescente protagonismo internacional, revelado pela presença 

notória e ativa do Brasil em todos os foros mundiais importantes, pela capacidade de 

articulação dos interesses dos países em desenvolvimento e pela afirmação altiva 

dos interesses nacionais. (MERCADANTE, 2010, p.6-7, grifos meus)  

 

 E revela alguns dados sociais significativos, como:  

 

A grande ênfase do governo Lula no atendimento, de forma massiva, às populações 

de baixa renda retirou da pobreza cerca de 30% das famílias que viviam nesta 

condição. O crescimento econômico acelerado gerou ao redor de 14,5 milhões de 

novos empregos com carteira de trabalho, mais que o dobro dos empregos formais 

gerados no período 1990-2002. A massa salarial cresceu, em termos reais, 20,7%. O 

Bolsa Família e os demais programas de transferência de renda protegem, hoje, 68 

milhões de pessoas, cerca de 1\3 da população. E as políticas sociais como um todo, 

que hoje têm consistência e centralidade, transferiram para os mais pobres R$ 33 

bilhões por ano, um salto extraordinário que contribuiu decisivamente para a forte 

expansão do mercado interno de consumo de massa. Também houve importantes 

avanços no esforço de universalização das políticas sociais básicas, fundamentais 

para o desenvolvimento social brasileiro. Essa exitosa experiência brasileira na 

redução das desigualdades, comprovada por várias pesquisas, serve hoje de 

referência para as Nações Unidas na luta contra a pobreza extrema em outras partes 

do globo. O esforço de recuperação dos mecanismos econômicos estatais, 

particularmente os relativos ao apoio ao setor produtivo nacional, também teve papel 

importante no recente desenvolvimento brasileiro. A Petrobras, ícone da intervenção 

do Estado no domínio econômico, se firma como a terceira maior empresa no setor 

petrolífero em escala mundial e descobre os maiores campos de petróleo da história 

do país na camada Pré-Sal, projetando o Brasil como potência petrolífera tardia. 

(MERCADANTE, 2010, p.7)  

 

 Esses dados são muito importantes, porém a contradição principal é que há um 

desequilíbrio entre os gastos sociais e o quanto perdemos de dinheiro para pagar juros da 

dívida. Dívida esta que é bem controversa e que o governo resiste em fazer uma auditoria.  

 Internacionalmente o autor revela a linha de ação do governo. Penso que este é um dos 

pontos fortes da política atual de Dilma, que se iniciou com Lula. Constato que o governo não 

vem se furtando ao trabalho de articular o continente, por meio de uma diplomacia 

democrática. Isto é muito importante.  
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 Se posso escolher algumas políticas para dizer que mais me contemplam com os dois 

recentes governos federais, penso ser estas duas. Com ressalvas maiores na primeira, a 

política social. Mas, claramente, reconheço um esforço brasileiro de incorporar uma pauta já 

levantada por Celso Furtado, que é desenvolver a nação tendo o povo como agente histórico 

forte. 

 Entendo que, no processo de formação da consciência política, quando o sujeito tem 

uma vez acesso a certos direitos que antes se quer imaginava, ocorre dialeticamente um 

processo de avanço de consciência coletiva em que o indivíduo tende a não aceitar mais ter 

direitos retirados. Portanto, no cenário se desenha uma perspectiva de maior grau de exigência 

inclusive. Isto é de uma dimensão gigantesca. Ainda que, à grosso modo, eu veja muitas 

pautas das manifestações de Junho de 2013, como parte deste processo.  

 Voltando a falar da política externa, Mercadante atesta:  

 

A nova política externa adotada no governo Lula contribuiu para aumentar nossa 

participação no comércio mundial e obter vultosos superávits comerciais, os quais 

foram fundamentais na superação da vulnerabilidade externa de nossa economia. O 

país evoluiu da posição de grande devedor para credor internacional, com um 

acúmulo de U$ 280 bilhões em reservas cambiais, que desempenharam um papel 

decisivo na crise financeira internacional de 2008. Ademais, a nova política externa 

fortaleceu e ampliou o Mercosul, lançou as bases da União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL), mudando o patamar da integração da América do Sul, 

articulou os interesses dos países em desenvolvimento nos foros internacionais e 

aumentou extraordinariamente nosso protagonismo internacional. 

(MERCADANTE, 2010, p.8)  

 

 Uma das marcas do pacote de programas de desenvolvimento adotado por Lula foi o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), este é revelado do seguinte modo: 

 

No segundo governo Lula, após a consolidação da estabilidade econômica e dos 

fundamentos macroeconômicos, recompondo as bases para um crescimento 

sustentado, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este 

programa representou a retomada do planejamento estratégico do Estado, a 

coordenação e acompanhamento dos investimentos públicos, o aprimoramento da 

parceria com o setor privado e a implementação de projetos estruturantes com 

grande impacto regional. As obras do PAC, que visam à superação dos gargalos 

logísticos e de infraestrutura ao desenvolvimento sustentado, têm tido grande 

relevância no impulso para um novo padrão de desenvolvimento. (MERCADANTE, 

2010, p.8)  

 

 Sobre o PAC, este mais uma vez revela a natureza contraditória do governo Lula, pois 

trata-se de um grande programa que prevê diversas obras, dentre elas melhorias nas condições 

estruturais do país, como construção de portos, reformas de aeroportos e etc. E também um 

lado social relevante, como o programa Minha Casa, Minha Vida. O lado civilizatório é que 
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incentivos para a moradia popular são primorosos, contudo, este programa ajudou a criar um 

Boom imobiliário no país, sendo que os preços dos imóveis posteriormente, o valor do m2, 

passou a ser fortemente disputado e estabelecido pelo mercado especulativo. O próprio Rio de 

Janeiro é um exemplo de como o valor da moradia subiu absurdamente, sendo que a renda da 

população muito de longe acompanhou este crescimento, portanto, aumenta a tendência de 

crescer a inadimplência. Quanto a uma formação de bolha imobiliária, estudos que verifiquei 

ainda divergem sobre o tema.  

O autor volta a atenção para as premissas e localização histórica do novo 

desenvolvimentismo: 

 

Pois bem, o objetivo essencial desta tese é demonstrar que a soma de todos esses 

elementos iniciou um novo processo de desenvolvimento que se distingue não 

apenas do que se convencionou chamar de modelo neoliberal, mas também do 

antigo nacionaldesenvolvimentismo. Começou-se a gerar, de fato, no Brasil, o que 

denominamos aqui de ―Novo Desenvolvimentismo‖, centrado, em sua primeira 

etapa, na distribuição de renda, inclusão social e combate à pobreza. Ao usar o 

conceito de ―Novo Desenvolvimentismo‖ para entender o recente período de 

desenvolvimento brasileiro, estamos, é claro, estabelecendo um diálogo com a rica 

experiência teórica dos desenvolvimentistas clássicos, especialmente com Celso 

Furtado e suas já referidas reflexões sobre a ―construção interrompida‖ do Brasil e o 

desafio de retomá-la, sem, contudo, procurar aprofundar o debate teórico já existente 

sobre o tema (MERCADANTE, 2010, p.9)  

 

O autor discute as raízes do subdesenvolvimentismo do Brasil. Nesta parte do texto ele 

defende que o Brasil, com o governo Lula, começou a desenvolver uma nova política de 

desenvolvimento, denominada de Novo Desenvolvimentismo. Esta se caracteriza, sobretudo, 

por ser distinta do Nacional-desenvolvimentismo (dos anos da ditadura militar) e também da 

era Neoliberal (dos anos 1990 de Collor e principalmente FHC).  

Sobre o Nacional-desenvolvimentismo:  

 

Mas, mesmo no período do antigo nacional-desenvolvimentismo, não se pode falar 

de um processo de acumulação que combinasse crescimento com distribuição 

sistemática e continuada da renda e redução significativa da pobreza, com inclusão 

social. Por certo, o nacional desenvolvimentismo incorporou, em alguns períodos, 

massas urbanas ao processo produtivo e ao sistema político. A criação do salário 

mínimo, a sindicalização dos trabalhadores urbanos e o crescimento econômico 

trouxeram melhorias às condições de vida de certas parcelas da população urbana. 

Contudo, esses movimentos não eram resultado de uma política social consistente e 

não atingiam, nem de longe, a maioria da população brasileira, que continuou a ser 

excluída, em maior ou menor grau, dos benefícios da ―modernização‖ e da 

industrialização. Assim, mesmo nesse período, o padrão de acumulação era 

essencialmente concentrador e excludente. A distribuição de renda não lhe era 

necessária e intrínseca. Não estruturava o crescimento e não tinha centralidade em 

sua conformação. No período subsequente da ―modernização conservadora‖ 

promovida pelo regime militar, esse padrão, como se sabe, se exacerbou. 

(MERCADANTE, 2010, p.20-21)  
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Um dos méritos desta política, segundo ele, foi a implementação de uma indústria 

robusta e integrada na geração de uma infraestrutura básica, eixos estes que permitem ainda 

hoje alavancar vetores importantes do desenvolvimento brasileiro.   

No entanto abaixo ele explicita os pontos distintos nevrálgicos entre o nacional-

desenvolvimentismo e Novo Desenvolvimentismo:   

 

Ressalte-se que as tentativas, ocorridas em alguns momentos do período nacional-

desenvolvimentista, de promover politicamente a igualdade e a inclusão social e a 

realização de reformas estruturais essenciais ao desenvolvimento esbarraram sempre 

na violenta resistência dos setores políticos conservadores, os quais, aliados ao 

estamento militar, conseguiam manter férrea hegemonia de poder. Ademais, o 

nacional-desenvolvimentismo, ao contrário do ocorrido no Novo 

Desenvolvimentismo brasileiro, nunca conseguiu enfrentar a contento o grave e 

recorrente problema da inflação, dos endividamentos externo e interno e da 

instabilidade macroeconômica geral. Obviamente, isso contribuiu muito para 

impedir a generalização e a continuidade de processos distributivos. A obtenção de 

uma sólida estabilidade macroeconômica, para além do mero controle da inflação, 

com a superação da vulnerabilidade externa da economia e o correto 

equacionamento das dívidas externa e interna, foi outro avanço do Novo 

Desenvolvimentismo no Brasil, o qual contribui para fundamentar a sistematicidade 

dos atuais processos de distribuição de renda e de inclusão social (MERCADANTE, 

2010, p.21)  

 

Quanto ao neoliberalismo de FHC, algumas das diferenças traçadas por Mercadante 

são: o papel do Estado como propulsor da economia e das políticas sociais, o aumento de 

emprego, aumento da democracia social, da participação política e etc. Contudo, não posso 

deixar de destacar que em vários setores, principalmente o financeiro houve uma 

continuidade, questão esta que Mercadante não problematiza. Também em vários aspectos da 

administração do Estado, como remuneração por meta, uma política de avaliação / rendimento 

fracassada nos EUA (ver Ravitch 2011) não foi deixada de lado aqui.   

  As questões norteadoras que ele desenvolve são as seguintes:  

 

Na Introdução, já destacamos algumas das características desse Novo 

Desenvolvimentismo no Brasil. Entretanto, é necessário melhor conceituá-lo e 

descrevê-lo, de forma a destacar a sua singularidade histórica. Com efeito, quais são 

os fundamentos teóricos e empíricos que podem sustentar a hipótese referida no 

parágrafo anterior? O que há de historicamente novo nesse recente processo de 

crescimento? Por que se pode falar em um Novo Desenvolvimentismo no Brasil se, 

conforme a voz corrente em alguns meios políticos e acadêmicos conservadores, não 

houve ruptura do governo Lula com as políticas herdadas do governo anterior?  

(MERCADANTE, 2010, p.17)  

 

Para Mercadante a ruptura com a perspectiva neoliberal começou, segundo ele, no 

primeiro ano do governo Lula, embora só tenha sido percebida depois. Ele detalha algumas 

estratégias para romper com esta herança e crescer nos aspectos sociais:   
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Tais políticas, que serão analisadas detalhadamente nos próximos capítulos, 

consistiram essencialmente na massiva transferência de renda para os setores 

mais pobres e desprotegidos, na recuperação sistemática e expressiva do nível 

de emprego e do poder de compra do salário mínimo, na popularização do 

crédito para os segmentos anteriormente excluídos, na criação de programas 

massivos e eficientes destinados a construir moradias populares, em uma 

renovada ênfase nos assentamentos da Reforma Agrária e no apoio eficaz à 

agricultura familiar, na democratização das oportunidades educacionais, via, por 

exemplo, o ProUNI e a criação de novas universidades públicas e escolas técnicas, 

bem como em uma série de outros programas dirigidos a distribuir renda e promover 

a inclusão social. (MERCADANTE, 2010, p.19, grifos meus)  

 

 Discutindo a citação acima, sobre a transferência de renda, não há dúvidas de que se 

trata de um programa muito importante e necessário para um país desigual como o nosso, 

dados do Instituto Data Popular28 mostram o grau do impacto desta política para as chamadas 

classes C, D e E, que passaram a consumir mais, ter mais acesso a direitos fundamentais, 

como alimentação melhor, transporte e consequentemente isso movimentou um mercado 

popular gigantesco; Também avançamos nos índices de emprego no país, porém a 

qualificação da força de trabalho ainda é aquém; E o acesso ao crédito também foi facilitado.      

 Mercadante recorre a uma definição de Celso Furtado para pensar a resolução da 

pobreza como forma de destravar amarras sociais que atrasam nosso desenvolvimento:     

 

As ações e políticas de distribuição de renda e inclusão social implementadas pelo 

governo Lula se inserem no contexto do que Celso Furtado, comentando a 

abordagem de Amartya Sen ao problema da pobreza, denominou ―desbloqueio do 

processo de habilitação‖. Furtado parte da premissa de que para participar da 

distribuição da renda “é necessário estar habilitado por títulos de propriedade 

e/ou pela inserção qualificada no sistema produtivo”. E conclui: “O que está 

bloqueado em certas sociedades é o processo de habilitação”. Então, 

desbloquear o processo de habilitação supõe democratizar o acesso à 

propriedade, como forma de redistribuição da capacidade potencial de geração 

de renda e do direito de se apropriar dela. Supõe, também, universalizar o 

acesso à educação pública de qualidade, como mecanismo de capacitação 

tecnológica e científica dos trabalhadores, de desenvolvimento do seu potencial 

humano e de ampliação das oportunidades de inserção no sistema produtivo. 
(MERCADANTE, 2010, p.159, grifos meus)  

 

Detalhando então os programas de governo, Mercadante privilegia os respectivos:  

 

A constituição de um conjunto consistente de políticas e programas sociais, 

construído parcialmente com base em algumas linhas de ação preexistentes e, 

sobretudo, a criação de um sem número de programas inovadores também 

destinados a distribuir renda, gerar oportunidades e promover a inclusão social 

(ProUni, ReUni, Economia Solidária, Luz para Todos, Territórios da Cidadania, 

Minha Casa, Minha Vida, etc.) resultaram em um aumento exponencial na 

organicidade, alcance e eficácia da política social do Estado brasileiro. (...) A 

transferência massiva e condicional de renda, o acesso ao crédito para consumo e 
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 Ver: http://www.datapopular.com.br/  
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produção e à terra, a sistemática e substantiva ampliação no poder de compra do 

salário mínimo, o acesso facilitado à moradia popular, o investimento em serviços 

públicos destinados aos setores populares, como o Luz para Todos, a ampliação das 

oportunidades na área educacional, além de muitas outras vertentes da política 

social, contribuíram decisivamente para a forte dinamização do mercado interno de 

consumo de massa, verificada no governo Lula, que teve papel decisivo na 

alavancagem da demanda agregada e no impulso ao crescimento econômico. (...) no 

governo Lula, o crescimento econômico é acompanhado por um substantivo, 

consciente, sistemático e bem-sucedido esforço de distribuição de renda, 

incorporação dos excluídos ao mercado de consumo e ampliação das oportunidades 

para os segmentos mais pobres da sociedade. Na realidade, foi esse grande esforço 

que deu forma, substância e consistência ao crescimento econômico recente. Como 

veremos mais tarde, o enfrentamento exitoso da pior crise econômica mundial, 

desde 1929, teria sido impossível sem tal processo massivo de distribuição de renda 

e combate à pobreza. (MERCADANTE, 2010, p.19-20)  

 

Acrescento a estes programas os recentes, do governo Dilma, no qual Mercadante era 

Ministro da Educação (sendo hoje Ministro da Casa Civil): Minha casa Melhor, que 

complementa o Minha Casa, Minha Vida, oferecendo crédito ao trabalhador para mobiliar a 

residência adquira pelo programa social.  

Preocupa-me o fato de o sistema econômico brasileiro ser tão pautado no crédito, pois 

deixa o trabalhador refém do sistema financeiro e seus juros. Algumas pesquisas mostram que 

isto pode resultar no aumento da inadimplência29 e do endividamento.          

 Ele indica que o governo Lula avançou na consolidação de uma política semelhante à 

social-democracia européia. Porém, as devidas distinções históricas precisam ser 

estabelecidas. No momento áureo da social-democracia foi combinado crescimento com 

eliminação da pobreza e distribuição de renda, elevação de oportunidades, consolidação de 

direitos econômicos e sociais (MERCADANTE, 2010, p.22)   

Ele destaca, assim como Dos Santos, que houve no Brasil um movimento, ainda nos 

anos 70, para pensar estratégias de ação para construir um projeto de nação. Entretanto, a 

ditadura dificultou isto. Alguns elementos temáticos eram os seguintes:  

 

o restabelecimento do Estado Democrático de Direito; as bases de um sistema de 

proteção social inspirado no Welfare State europeu; e uma estratégia econômica 

baseada no crescimento com distribuição de renda. A rota forjada pelo movimento 

social tinha como destino a Assembleia Nacional Constituinte. (MERCADANTE, 

2010, p.22)  

 

Entretanto, nesta década, a correlação de forças da sociedade civil não favoreceu este 

processo e o aparato estatal altamente conservador e antenado com as elites dominantes 

brasileira dificultaram o avanço deste movimento. Mesmo após a redemocratização e a 
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 Ver: http://brasileconomico.ig.com.br/noticias/credito-avanca-07-em-julho-inadimplencia-

aumenta_121565.html . Acesso em: 16/03/2014.   



70 

 

 

promulgação da constituição de 1988, a nossa sociedade civil não conseguiu reverter esta 

hegemonia burguesa e o país ainda enfrentou décadas de uma égide neoliberal.  

Algumas diferenças, porém marcam o momento atual do Brasil (no Século XXI) para 

a social-democracia européia do Século XX, tais como:  

 

Há, contudo, algumas diferenças importantes entre o projeto da social-democracia 

européia e a agenda do Novo Desenvolvimentismo no Brasil, além do óbvio cenário 

histórico e internacional radicalmente distinto. De fato, o caráter tardio do nosso 

capitalismo, a extrema concentração da renda e do patrimônio ainda existente no 

Brasil, a grande informalidade do mercado de trabalho, os novos paradigmas 

tecnológicos que permitem forte aumento da produtividade com baixa geração de 

empregos, as pressões sobre a seguridade social causada pelo progressivo 

envelhecimento da população, as demandas da sustentabilidade ambiental, o grande 

déficit na educação e na inovação tecnológica, a maior integração à economia 

mundial, etc. são todos fatores que impõem, obviamente, uma estratégia e um 

modelo de desenvolvimento diverso do modelo de desenvolvimento clássico da 

social-democracia europeia. (MERCADANTE, 2010, p.23) 

 

Hoje é preciso pensar muito mais nas novas tecnologias (devido à terceira revolução 

industrial) e na sustentabilidade (agenda mais recente).  

Sobre a democracia, o Estado e o Novo Desenvolvimentismo no país, ele considera 

que vem ocorrendo um aperfeiçoamento das instituições republicanas, associadas a direitos 

sociais e econômicos da população e sobretudo a incorporação das pautas dos movimentos 

sociais no governo.   

Considero esta uma pauta de relevância ímpar, pois representa uma proximidade ao 

que Dos Santos destaca como construir uma perspectiva civilizatória. Como podemos pensar 

sem incluir no processo de construção das políticas o povo e sua cultura, mas principalmente 

suas demandas? Como construir um país sem o seu povo? É fundamental incorporar a 

população, ainda que de forma mínima (como é o caso do governo Lula) nos pólos de poder 

da sociedade e do Estado. Vale ressaltar que esta inclusão tem problemas já que, por vezes 

esta é mais formal do que real, além de também envolver o risco da cooptação de lideranças e, 

por seguinte, uma adaptação (um conformismo com o status quo), resultando numa perda de 

identidade inicial e perda política em relação às reivindicações.   

A própria participação política e o controle social deram passos importantes. Como 

exemplo, temos os conselhos e conferências (como a CONAE). Os mecanismos de 

fiscalização também vêm avançando, sobretudo na esfera federal, a exemplo dos tribunais de 

conta, CGU, Ministério Público, da independência da política federal.    

Ele destaca que o Estado brasileiro sempre foi muito patrimonialista, elitista, 

privatizado.  
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Ele atesta também que nosso processo de eleição vem se tornando cada vez mais 

transparente, sem tentativas de golpes, ou fraudes. Inclusive o próprio modelo de urna 

eletrônica tem se tornado referência mundial, com diversas nações tecendo elogios ao TSE e 

cada vais mais rapidamente sendo feitas as apurações.  

As pautas dos direitos humanos, das minorias, as questões étnicas são incluídas na 

agenda do governo.   

Ele argumenta que houve um aumento da capacidade de intervenção do Estado na 

economia, porém esta pauta tem contradições, como as expostas por Dos Santos que 

demonstra a autonomia do Banco Central brasileiro em ditar a agenda econômica, que reflete 

na agenda política do executivo como um todo, pois dita as prioridades de gasto, baixa e eleva 

juros quando bem entendem. Isto reflete um alto poder de barganha do sistema financeiro. 

Dos Santos indica que um grupo muito seleto de economistas com visão praticamente 

financeirizada da economia têm sob alcance mais da metade do percentual da receita que o 

Estado brasileiro arrecada.  

Mercadante reflete que o Brasil, por sua forte marca democrática recente, tem um 

processo eleitoral que limita o tempo de mandato e, por um lado evita a perpetuação de uma 

figura no governo, mas por outro dificulta em longo prazo a consolidação de alguns projetos, 

o que exige a necessidade de estabelecer coalizões políticas. Estas trazem a tona contradições 

no mandato do executivo.   

Por outro lado, Lula teve o devido respaldo popular, com recordes de aprovação do 

governo, chegando em 2010, a 80% e, ainda assim, foi tímido em pautas antigas e 

fundamentais para o país como a reforma agrária.   

Mercadante, porém, cita Celso Furtado apontando que o subdesenvolvimento é uma 

questão política e exige democracia para superá-lo.  

 

 

1.5.1 Novo Desenvolvimentismo no Brasil e Inserção Internacional Soberana 

 

 

O autor compreende que o período neoliberal brasileiro, além de promover o 

desmantelamento do Estado, privatizar o patrimônio público e desregulamentar relações 

trabalhistas, promoveu um alinhamento muito sintonizado com uma única superpotência, os 

EUA na chamada relação Norte- Sul.    
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A tese do governo em questão era de que se integrar à globalização e à nova ordem 

mundial, orientada pelos interesses dos EUA, seria uma forma de superar certo isolamento 

provocado anteriormente pelo nacional-desenvolvimentismo. Com isso, o Brasil então 

desfrutaria da prosperidade mundial. Ideologicamente era um alinhamento na seguinte 

perspectiva: é melhor ser o último dos primeiros, do que ser o primeiro dos últimos. Sendo o 

último dos primeiros, você dialoga com os similares (subdesenvolvidos) em uma condição de 

suposta maior igualdade com as superpotências (ou seja, num posto acima).   

Isto marcava um pouco a subordinação dependente na qual o Brasil se encaixava.  

Então, ocorreu um processo que modificou este panorama. Considero que este trecho 

demonstra bem as mudanças qualitativas. Os aspectos mais centrais que vejo, e que estão 

presentes também na formulação de Theotonio dos Santos, são os do processo de 

internacionalização do projeto nacional, de forma cooperativa entre as nações latino-

americanas. Vejamos:    

 

Como ficará demonstrado nesta tese, não foi exatamente isso o que ocorreu. Na 

realidade, a consequência maior da política externa vinculada ao paradigma do 

Estado Mínimo foi, além da diminuição de nossa participação no comércio mundial, 

a redução do protagonismo regional e internacional do país. De fato, a fragilidade 

econômica vigente no período, a baixa prioridade da política de defesa, a estagnação 

e os impasses do Mercosul, a inexistência de avanços concretos na integração sul-

americana, o abandono parcial do eixo horizontal (Sul-Sul), o baixo investimento 

em parcerias estratégicas com países emergentes, a falta de enfrentamento das 

ameaças aos interesses do país, além do alinhamento aos ditames da nova ordem 

mundial centrada na única superpotência, fizeram o Brasil perder a sua capacidade 

de projetar os seus interesses no exterior. Essa perda de consistência estratégica da 

política exterior retroalimentou a vulnerabilidade externa da nossa economia e as 

políticas internas que tendiam a limitar a capacidade do Estado Nacional de 

implementar um processo de desenvolvimento relativamente autônomo face à 

globalização assimétrica, criando um círculo vicioso de fragilização político-

diplomática e aumento da dependência financeira e econômica. (...) No governo 

Lula, no entanto, esse círculo foi rompido. Em primeiro lugar, a política externa e de 

comércio exterior diversificou enormemente nossas parcerias econômicas e 

comerciais, o que foi de fundamental importância para a superação da 

vulnerabilidade externa da nossa economia, principal fator de fragilização do país 

frente ao cenário internacional. (...) Mas a contribuição da política externa não se 

esgotou no campo econômicocomercial. Ela também foi fundamental para aumentar 

o protagonismo internacional do país e contribuir para tornar a ordem mundial mais 

permeável aos interesses dos países em desenvolvimento. De fato, a ênfase da nova 

política externa na cooperação Sul-Sul, na integração regional e no fortalecimento 

do Mercosul, na articulação dos países em desenvolvimento nasnegociações da 

OMC e na transformação do antigo G-8 no G-20, entre outras diretrizes, foi decisiva 

para melhor projetar os interesses nacionais no plano externo, abrindo um espaço 

anteriormente inexistente, bem como para tornar os interesses dos países 

emergentes, e de suas populações destituídas, mais visíveis e presentes nos foros 

mundiais. (...) O pressuposto implícito é o de que o papel do Brasil no cenário 

mundial não apenas reflete o modelo de nação que se pretende construir 

internamente, mas também contribui para reforçá-lo e consolidá-lo, criando as 

condições propícias para a projeção soberana de nossos interesses no exterior. 

Nesse sentido, o Novo Desenvolvimentismo no Brasil, embora contenha 
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elementos nacionalistas, dada a sua ênfase política na soberania nacional e na 

eliminação da dependência e da vulnerabilidade externa, é decididamente mais 

internacionalista que o velho nacionaldesenvolvimentismo, pois apoia a 

construção da nação na integração regional, em uma diversificação cada vez 

maior de parcerias comerciais e diplomáticas e em um protagonismo intenso 

nos foros de governança global e no cenário internacional. (MERCADANTE, 

2010, p.31-33, grifos meus)  

 

Ele defende que a contribuição econômica do setor externo vem sendo muito mais 

pelo aumento e diversificação de exportação mercados, com a conquista de novos mercados, 

do que pela substituição de importações.   

Destaca também que pelo avanço das políticas sociais no país, ganhamos mais 

prestígio no exterior. E também pela primeira vez construímos um círculo virtuoso entre 

política interna associada à política externa.   

Mercadante atribui ao Pré-Sal uma capacidade de alavancar futuramente alguns pontos 

nevrálgicos do país. Vejamos:   

 

É aí que o petróleo recém-descoberto pode fazer grande diferença. Com efeito, se os 

recursos do Pré-Sal forem bem investidos e distribuídos com o objetivo estratégico 

de superar esses obstáculos, o Brasil poderá acelerar o tempo histórico do seu 

crescimento e dar um grande salto de qualidade em seu desenvolvimento econômico 

e social. Dispomos, agora, de um novo e poderoso instrumento de alavancagem do 

crescimento, que nos faltou em períodos anteriores. Isso muda nossa perspectiva 

histórica. O Pré-Sal pode servir, assim, para alavancar o Novo Desenvolvimentismo 

no Brasil, consolidá-lo e dar-lhe sustentabilidade de longo prazo. (MERCADANTE, 

2010, p.39)  

  

 Dentro deste discurso caberia complementar que foi uma medida aprovada já no 

governo Dilma, que definiu que 75% dos recursos do Pré-sal vão para a educação e os 25% 

restantes para a saúde. Esta Lei foi sancionada em 09 de Setembro de 2013. Então ―o primeiro 

repasse, de R$ 770 milhões, deverá ser feito ainda em 2013; chegando a R$ 19,96 bilhões em 

2022 e a um total de R$ 112,25 Bilhões em dez anos‖30. Esta sinalização é muito importante 

para o desenvolvimento de uma educação de maior qualidade.   

As diretrizes políticas do Brasil para as relações internacionais foram às seguintes 

(MERCADANTE, 2010, p.435-436)31: 

 

 

                                                           
30

 fonte: http://blog.planalto.gov.br/presidenta-dilma-sanciona-lei-que-destina-recursos-do-petroleo-para-

educacao-e-saude/ 

 
31

 Os grifos foram feitos por mim.  



74 

 

 

 “Recuperar e consolidar o Mercosul, projeto de nítido e vital sentido estratégico 

para o Brasil. 

 Integrar econômica, política e fisicamente a América do Sul, de modo a lançar as 

bases da União das Nações da América do Sul (UNASUL) e criar um entorno 

mais próspero e justo que embase a melhor representação dos interesses das 

nações da região, inclusive os brasileiros, no cenário mundial. 

 Preservar os espaços para a implantação de política de desenvolvimento nas 

negociações hemisféricas, através da renegociação dos parâmetros da proposta de 

criação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA. 

 Criar e consolidar novos espaços comerciais e político-diplomáticos, mediante a 

criação ou o fortalecimento de parcerias estratégicas. 

 Reaproximar o Brasil à África e ao Oriente Médio. 

 Introduzir e consolidar temas sociais na agenda internacional. 

 Ter protagonismo propositivo nas discussões internacionais relativas ao meio 

ambiente 

 Mudar a correlação de forças nas negociações comerciais multilaterais, de forma 

a corrigir as assimetrias do comércio mundial, contribuir para criar nova 

geografia econômica internacional e catalisar a cooperação Sul-Sul. 

 Articular os interesses dos países emergentes em diversos foros e instâncias 

 internacionais (BRICS, FORO IBAS, G-20, etc.), com o objetivo de configurar 

ordem mundial mais justa e efetivamente multilateral. 

 Contribuir para reformar instituições multilaterais de relevo, como o FMI, o Banco 

Mundial e o Conselho de Segurança da ONU, de modo a torná-las mais permeáveis 

aos interesses do Brasil e dos países em desenvolvimento e mais adequadas aos 

desafios impostos pela ordem internacional, especialmente no cenário pós-crise. 

 Melhorar a imprescindível assistência às comunidades brasileiras no exterior.”  

 

 

1.5.2 O Novo Desenvolvimentismo no Brasil e a Sociedade do Conhecimento 

 

 

O tópico da tese de Mercadante, cujo título está reproduzido acima, mereceu uma 

atenção da minha parte. Isto porque a categoria ―Sociedade do Conhecimento‖ é uma das 
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categorias chave que discuto nesta tese de doutoramento. Na introdução deste capítulo situei a 

discussão controversa na qual esta categoria está envolvida.  

Chamou-me atenção ver como esta consiste em um dos eixos centrais de Mercadante 

quando se refere à educação. O autor sempre relaciona educação com a Sociedade do 

Conhecimento, ou melhor, ele sugere que a educação brasileira estaria em um patamar 

qualitativamente elevado, se esta for ajustada ao paradigma da Sociedade do Conhecimento.  

Faço novamente uma ressalva de que é importante diferenciar uma educação que tem 

também a base científica como referência para produzir conhecimentos materiais socialmente 

úteis, de uma educação pragmática voltada para a adaptação à sociabilidade do capital.  

Existe ainda o projeto de educação técnica, que de acordo com Saviani (2007) é uma 

concepção não crítica da educação, portanto reprodutivista da dinâmica do capital. Esta escola 

é preocupava meramente com a formação de uma força de trabalho adaptada ao mercado e 

não reflexiva (questionadora). 

O paradigma da Sociedade do Conhecimento é um argumento mais sofisticado do que 

o pressuposto da educação técnica, entretanto, a fundo, recai na mesma perspectiva de 

adaptação ao status quo. Pois, tem como orientação filosófica a concepção pós-moderna, que, 

como conclui Jameson (1996), é uma das lógicas do capitalismo tardio.   

Volto a afirmar que um projeto civilizatório de desenvolvimento não é compatível 

com esta concepção teórica. Este é mais um aspecto contraditório que verifico na formulação 

das políticas públicas do novo desenvolvimentismo dos governos Lula e Dilma.    

Cito a seguir algumas passagens em que Mercadante faz menção a esta adaptação: 

 

―O desafio da criação da sociedade do conhecimento, de modo a superar a educação 

de baixa qualidade, que repercute na ausência de inovação e pesquisa mais robustas. 

(...)  Com efeito, sem a sociedade do conhecimento, que vai além da melhoria 

clássica da educação, não seremos capazes de produzir inovação, aumentar a 

competitividade global da nossa indústria e produzir, de fato, as oportunidades que 

só a educação pode gerar para todos. (MERCADANTE, 2010, p.38-39)  

 

Ele articula o desenvolvimento da tecnologia com o estabelecimento de uma sociedade 

do conhecimento. Penso que isso é uma visão teórica equivocada, pois como demonstra Dos 

Santos, é possível desenvolver uma nação com um projeto civilizatório, com tecnologia 

avançada e que aproveite o próprio conteúdo sistematizado e que é historicamente relevante 

para as populações locais. O paradigma da sociedade do conhecimento entra na lógica da 

adaptação à dinâmica já internacionalizada do capital, que representa a sobre expropriação da 
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classe trabalhadora, sua alienação e a educação para o conformismo. Portanto, não tem nada 

de emancipatório aqui.   

Frigotto (1998) discute como a educação politécnica mobiliza a tecnologia, 

conhecimento científico, com filosofia e história e se engaja num projeto de formação 

humana, para além dos limites do capital.  

 Abaixo segue mais um trecho que demonstra esta visão equivocada: 

 

Portanto, a construção de uma sociedade do conhecimento, com educação de 

qualidade em todos os níveis, geração de inovação e sua incorporação ao sistema 

produtivo é crítica para a consolidação do Novo Desenvolvimentismo brasileiro. 

Considere-se que a produção de tecnologia inovadora é de vital importância até 

mesmo para a transição para a economia verde, já que dessa nova tecnologia 

dependerá a exploração da biodiversidade e a geração de novas fontes de energias 

renováveis e limpas. (MERCADANTE, 2010, p.45) 

 

Articulando brevemente o presente debate com meu objeto de tese, apresento uma das 

constatações que já cheguei em relação ao tema: A educação superior pode contribuir para 

desenvolver a tecnologia necessária para a emancipação da classe trabalhadora.  Esta, 

portanto, é vital para a construção das bases de uma sociedade desenvolvida. Conjuntamente a 

apropriação deste conhecimento sistematizado, faz-se necessário que a sociedade 

qualitativamente elevada forneça condições de dignidade para o trabalhador, que é um dos 

sujeitos históricos de maior importância no processo civilizacional. Esta perspectiva, porém, 

não está posta no programa do REUNI, haja vista que o mesmo se referência em concepções 

epistemológicas distintas e conflitantes.  Uma progressista, que é o conceito de Novo 

Desenvolvimentismo e a outra que é adaptativa à ordem, expressa na educação para a 

Sociedade do Conhecimento. Desta forma verificarei empiricamente as consequências disto 

para as demandas dos formandos do curso de BIS da UFBA.  

No que diz respeito aos avanços na ciência e tecnologia, considero importantes os 

seguintes dados: 

 

Houve aumento considerável do orçamento para Ciência e Tecnologia (C&T) no 

Brasil, o qual passou de R$ 1, 3 bilhão, em 2003, para R$ 7,2 bilhões, em 2010. 

Hoje, o investimento público em C&T já chega a 1,25% do PIB. Levando em 

consideração que o número de pesquisadores no Brasil é proporcionalmente a 

metade do número de pesquisadores que há em muitos países desenvolvidos, essa 

proporção do PIB já é expressiva, embora a meta seja a de atingir 2,5%, como 

apregoa a IV Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Também foram feitos 

avanços muito relevantes na formação avançada e nossos recursos humanos, 

mediante concessões de bolsas para mestrado e doutorado, as quais aumentaram de 

cerca de 5 mil, em 1998, para ao redor 50 mil, em 2010 (MERCADANTE, 2010, p 

.45-46). 
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Por mais que estes dados sejam divulgados, isto não é suficientemente para convencer 

que existe uma prioridade em relação aos gastos em ciência e tecnologia, pois, 45% do nosso 

PIB ainda é destinado para pagar a dívida pública.  

Outro tema importante discutido por ele é a questão das patentes, e isto também 

precisa de avanço no país:  

 

A pesquisa aplicada, aquela que gera inovação produtiva, ainda patina, 

especialmente quando comparamos a performance do Brasil com as de outras nações 

emergentes importantes. Entre 2004 e 2007, período para o qual a Organização 

Mundial sobre Propriedade Intelectual (OMPI) tem dados comparativos, o número 

de pedidos de patentes na China cresceu 23,4% e, na Índia, 26,3%, ao passo que no 

Brasil tal índice aumentou em somente 4,2%. Isso resulta em um número 

relativamente baixo de patentes aprovadas e, consequentemente, na redução da 

nossa competitividade global, principalmente no campo da indústria. 

(MERCADANTE, 2010, p.46)  

 

Este capítulo da tese de Mercadante é finalizado com uma formulação interessante 

sobre a educação:  

 

Mas não apenas isso. A universalização da educação de qualidade poderá também 

ampliar consideravelmente as oportunidades para os setores hoje excluídos e, dessa 

forma, intensificar e ampliar os processos distributivos do Novo 

Desenvolvimentismo no Brasil. Assim, a ênfase na obtenção da educação de 

qualidade e na geração da inovação, inclusive mediante o uso de modernas 

tecnologias de informação e comunicação, é outra característica marcante do Novo 

Desenvolvimentismo brasileiro que, embora ainda bastante incipiente, o distingue de 

outros períodos históricos. (MERCADANTE, 2010, p.48)  

 

1.6 Comentários sobre os nexos entre os autores, suas diferenças e indicações 

propositivas 

 

 

Finalizo este capítulo, apresentando algumas convergências entre as elaborações 

destes autores e também suas respectivas diferenças.  

 Primeiramente destaco que percebi uma semelhança na orientação teórica voltada 

para a compreensão da situação brasileira na condição de nação dependente. Portanto, 

ambos os autores utilizam esta concepção para analisar principalmente o Brasil do Pós anos 

de 1930 até praticamente os dias de hoje. Ambos os autores iniciam suas densas obras se 

referenciando em Celso Furtado e na Teoria da Dependência.   

Verificando esta dependência, os dois apontam para a necessidade estratégica de 

articulação do eixo sul-sul. Esta é uma questão das mais relevantes que o governo brasileiro 
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vem acertando ultimamente. Os dois autores apresentam conclusões parecidas. Eu também 

concordo com ambos.   

As análises da conjuntura do pós-30 até FHC são muito parecidas também.  Na 

análise dos dias de hoje é que vemos diferenças: a primeira delas é que Mercadante, não faz a 

auto-crítica em diversos aspectos como: a falta de investimentos em setores sociais, nas 

prioridades dos gastos do Produto Interno Bruto brasileiro, em relação à timidez da reforma 

agrária (fator grave que representa um atraso no país de décadas), a educação com baixo 

padrão de qualidade, dentre outros aspectos.  

Possivelmente o engajamento de Aloizio Mercadante com o governo Lula e Dilma, o 

impede de realizar algumas críticas mais independentes que a produção científica poderia 

muito bem contemplar. Pois, como aponta Marx (2008), a crítica do sujeito que busca a 

transformação não pode ser leviana em relação as contradições históricas, sociais e políticas 

do presente. A crítica para adquirir força material precisa ir a raiz das questões. Mercadante 

não faz isso, penso eu, por opção teórica, ou por posição política ou por equívoco teórico 

mesmo. 

Já Theotonio dos Santos tem uma análise muito concisa da realidade, articula de forma 

muito boa as dimensões da totalidade da materialidade atual do sistema produtivo. E ataca os 

pontos nevrálgicos do capital e do Novo Desenvolvimentismo brasileiro. Além de propor uma 

alternativa global extraordinária, na minha opinião.        

Ambos os autores concordam com a lógica de investir nas classes populares. Como 

forma de construção de uma nação soberana. Consideram que este é um projeto que vem se 

consolidando no Brasil contemporâneo, após décadas de governos que excluíam o povo, ou 

por arrogância, preconceito, falta de identidade com o mesmo ou por indiferença.   

Eles compreendem que a educação tem um papel primordial para emancipação do 

nosso povo, mas Mercadante não faz novamente a autocrítica em relação, por exemplo aos 

direcionamentos dos gastos em relação ao pagamento da dívida pública. Mercadante defende 

a educação para a Sociedade do Conhecimento, o que na minha análise é um problema 

grave. Para Dos Santos a educação contribui deve contribuir para o fomento da tecnologia, 

instrumento fundamental para a nossa condição de não dependente. A educação pode auxiliar 

também, sem sombra de dúvidas, na construção de referências teóricas, a partir do legado que 

a humanidade acumulou, apontando para projetos civilizatórios. Então o não rendimento às 

teorias pragmáticas é uma pauta atual determinante para a aceleração disto. Vejo em 
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Theotonio aproximação teórica com as formulações da concepção da educação politécnica 

(FRIGOTTO, 2008), apesar deste não ser um tema diretamente tratado pelo autor.   

Dos Santos faz uma crítica à concepção Pós-moderna, não necessariamente tomada 

como um objeto privilegiado, nem tampouco como referência para a educação, porém entende 

a Pós-modernidade como um processo controverso das teorias sociais das classes dominantes. 

Aprofundando e relacionando seus pressupostos epistemológicos, por outro ângulo, vejo uma 

afinidade das suas afirmativas com a proposta de formação humana.  

Em Mercadante, vejo um elogio à uma concepção Pós-moderna, por meio da defesa da 

Sociedade do Conhecimento, que é travestida de um discurso progressista. Fora este momento 

da tese em que, por vezes ele volta a este assunto, não verifiquei mais nenhum momento que 

ele se dedicou à discussão da Pós-modernidade.   

Mercadante argumenta que o governo Lula rompeu com a agenda neoliberal anterior 

de FHC. Theotonio dos Santos demonstra como isto ocorreu parcialmente e por contradição. 

No aspecto social houve desenvolvimento, porém na diretriz econômica – financeira o país 

praticamente seguiu a mesma agenda anterior.  

Nas políticas internacionais o país também avançou, com a configuração do eixo 

Sul-Sul, todavia, o direcionamento do PIB ainda foi muito voltado para o pagamento da 

dívida pública (inclusive a externa), sem que esta fosse questionada. Alguns analistas, da 

esquerda principalmente, indicam que está havendo um processo de sub imperialismo 

brasileiro em países da África e da América Latina, entretanto, esta tese é controversa. 

Mercadante, obviamente não comunga desta ideia, o próprio Theotonio também não pensa 

deste modo e argumenta como o Itamaraty é bem mais conservador do que o governo e este 

não faz elogios à política internacional de Lula e atualmente de Dilma. Afirmo também, a 

partir da minha ainda pouca experiência em viagens internacionais (pela América Latina) que 

não verifico o compartilhamento desta perspectiva, de que existe um processo ―colonizador 

tupiniquim‖ pelas nações a fora.  

As minhas análises também não vão ao encontro da afirmativa de um sub 

imperialismo a La brasileira.  

Mercadante apresenta as prioridades do governo, ou seja, os objetivos anunciados da 

agenda do executivo ao longo de dez anos. Dentre as prioridades estão a inclusão social 

(combate a pobreza). Os autores e eu concordamos que esta pauta é mais do que urgente e 

vital para o desenvolvimento pleno da nação. Não adianta sermos a 8ª economia do mundo, 

com Índices de Desenvolvimento Humano muito baixos em certas regiões do país.    
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Vejo contradições nesta formulação de Mercadante sobre a inclusão dos mais pobres, 

pois uma primeira questão é positiva – a criação de um dos maiores programas sociais do 

mundo, o PBF. Os dados recentes demonstram mudanças qualitativas por causa deste 

programa. Outras políticas sociais, como as cotas em universidade, ampliação de acesso ao 

ensino superior, são primorosas. Porém na ciência política sabemos que existe uma distinção, 

às vezes muito discrepante, entre o que se anuncia como prioridade e o que realmente se torna 

uma pauta política central. Sabemos que a quantidade de recursos que uma política leva e as 

correlações de força (os jogos de poder) que esta também se encontra revelam mais a verdade 

do que o que se anuncia.  

Diante disto, os cálculos do orçamento desvendam o claro compromisso maior com o 

pagamento da dívida e a manutenção de uma lógica fortemente financeira e especulativa no 

país. Enquanto que recursos para os programas sociais são minoritários, ver Fatorelli (2012).  

Também na agenda do executivo há muito mais espaço para reuniões com a antiga 

classe burguesa conservadora brasileira do que com a população. Embora, é preciso 

reconhecer que em relação aos governos anteriores o cenário melhorou. Vale destacar que 

uma coisa é melhorar historicamente, pois se aumenta a intensidade de políticas num terreno 

em que antes era quase que escasso. Outra questão é o salto qualitativo que isto representa.  

O processo civilizatório requer muito mais participação do povo como 

protagonista social e político do que o que vemos atualmente no Brasil. Localizamos que 

as conferências elevam a participação política da sociedade civil, porém não basta participar, 

é preciso ter poder de decisão e isto ainda é pendente. Sobretudo, quando o orçamento para as 

políticas sociais fica limitado por dispositivos como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

Desvinculação de Receita da União (DRU) e etc.  

É preciso mais para o Brasil caminhar a passos largos para a soberania e para o papel 

de protagonista da integração regional. Porém a análise do passado recente nos deixa otimista, 

pois percebemos que há alternativas.  É necessária a construção de um contexto favorável 

para galgar posições qualitativamente mais expressivas. 

O Brasil é rico em recursos naturais, além de culturalmente e também 

economicamente ter muito potencial para contribuir com uma nova dinâmica civilizatória no 

futuro.  

A visão de Theotonio dos Santos da Teoria do Sistema Mundo é muito reveladora 

para a compreensão da conjuntura atual, para verificar os polos de poder, as correlações de 
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força e os principais protagonistas sociais. Desta forma a teoria tem um bom potencial para 

adquirir força social transformadora.  
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2 CONTRADIÇÕES DA DISPUTA DE HEGEMONIA DO PROJETO DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: O CASO DO REUNI 

 

 

O respectivo capítulo tem como tema a análise das contradições existentes em relação 

ao REUNI. Apresento as origens deste programa e alguns dados recentes que marcam as 

mediações em questão. O detalhamento destes elementos e a compreensão do contexto 

histórico e político que rodearam o nascimento da respectiva política, ajudam a desvendar as 

principais tensões e disputa de hegemonia em torno desta agenda.  

O REUNI contém algumas reivindicações históricas de setores ligados ao ensino 

superior brasileiro, tais como o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior, a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas 

Brasileiras e a União Nacional dos Estudantes. Exemplificando os respectivos pontos é 

possível citar: a expansão do ensino superior no país (através do remanejo de novos recursos, 

criação de novos campus universitários, criação de universidades, aumento no número de 

vagas, ampliar ou abrir cursos noturnos); criação de metas de melhoraria da qualidade dos 

cursos de graduação. Deste modo, o REUNI vem atingindo números importantes, até então, 

tais como a criação de 14 novas universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram 

a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de graduação. Tais medidas revelam um 

forte grau de alinhamento da política do governo federal com as respectivas entidades 

apontadas. No entanto, outras medidas colocam em questão uma congruência mais concreta.  

A respeito destas últimas, é possível citar: alcançar a relação de 18 alunos por professor na 

sala de aula e reduzir o custo por aluno.  

Na contramão dos movimentos docente e estudantil, a União sinaliza para ampliar a 

quantidade de discentes em sala de aula e não elevar as verbas para assistência estudantil. Isto 

resultou em inúmeros casos de inquietação por parte dos docentes, sob a alegação de 

ampliação do trabalho desta categoria, como detalha Mancebo (2015; 2014).  

Outra meta significativa do REUNI é a de flexibilizar os currículos. Sobre esta, os 

estudos de mestrado e doutoramento do autor deste texto afirmam que a proposta em destaque 

tem como orientação teórico-metodológica referências comuns a setores empresariais. Este 

texto localiza os alinhamentos teórico e político do projeto em questão e considera, ainda que 

parcialmente, que o REUNI agrupa propostas que historicamente se manifestavam de modo 

dicotômico. Deste modo, a agenda desta política é pauta de uma disputa de hegemonia.  
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O REUNI foi uma política nacional voltada para as universidades federais, em que 

estas instituições tiveram o direito de adesão ou não à proposta. O programa foi lançado em 

2007 e teve 2012 como o último ano do contrato de gestão. Ele contou com a participação de 

todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)
32

. Apesar do final do contrato de 

gestão, o que é notório é que o REUNI ainda tem desdobramentos inconclusos, pois diversas 

obras de expansão ainda não foram finalizadas
33

. Segundo a Associação Nacional de 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 25% das obras não 

ficaram prontas. Os reitores das universidades desde então vêm se reunindo com o Ministério 

da Educação (MEC) com intuito de angariar mais recursos para dar prosseguimento à 

expansão.    

Após anos de pouquíssimo investimento do governo federal nas IFES – durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, depois também de tentativas de privatização destas 

universidades (na gestão tucana), como destacam Sguissardi e Silva Jr. (1998) -, enfim era 

anunciado um pacote de transferência de recursos para as universidades federais. No entanto, 

estas verbas foram condicionadas à elaboração de um plano de adesão, em que as metas do 

REUNI fossem contempladas.  

A autonomia da universidade ficou em questão aqui, pois, em primeiro lugar, era bem 

improvável que as universidades descartassem essa oferta de verbas, também a adesão era 

com pauta em um plano de metas previamente elaborado pelo MEC, sem discussão com as 

IFES.  Portanto, um processo de heteronomia se configurou, Mancebo (2009). Sguissardi 

(2008), também descreve outros processos, como a lógica de avaliação institucional do ensino 

superior e caracteriza tais acontecimentos como processos igualmente heterônomos. Ambos 

os autores mobilizam esta categoria em sintonia com os escritos de Fernandes (1976) que 

muito nos auxilia a entender nossa constituição histórica, pauta em interesses externos e nas 

burguesias locais. Além do mais, Fernandes indica como modelos heterônomos foram 

forjados na consolidação de processos econômicos, sociais e políticos no Brasil.   

 Sobre as metas estipuladas, a maioria delas se caracterizam pelo processo de 

reestruturação e ampliação das IFES e contém diversos elementos socialmente relevantes e 

alguns controversos também. Vejamos um pouco mais alguns dos seus principais objetivos e 

a meta global: Objetivos: 1. Melhorar a qualidade dos cursos de graduação; 2.  Proporcionar 

                                                           
32

 Até Dezembro de 2007, período da segunda chamada do programa, todas as 53 IFES aderiram. Somente a 

recém criada Universidade Federal do ABC não, pois ela já surgiu em sintonia com as diretrizes desta política. 

 
33

 Mais informações em ANDIFES,  http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/05/reitores-propoem-dilma-

plano-de-expansao-de-universidades-federais.html   
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um melhor aproveitamento dos recursos humanos; 3. Elevação da taxa de conclusão média 

para 90% nos cursos de graduação presenciais; 4.  Alcançar a relação de 18 alunos por 

professor na sala de aula; 5. Aumentar o número de vagas nas IFES; 6. Ampliar ou abrir 

cursos noturnos; 7. Reduzir o custo por aluno; 8. Flexibilizar os currículos e combater a 

evasão escolar. Meta global: ―a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos 

presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada 

plano‖ (BRASIL, 2007a, grifos meus). 

A descrição anterior permite visualizar – através do primeiro, quinto e sexto pontos – 

que este programa contém algumas reivindicações históricas de setores ligados ao ensino 

superior brasileiro, tais como o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES – SN), a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades 

Públicas Brasileiras (FASUBRA) e a União Nacional dos Estudantes (UNE). Porém, o 

conjunto do programa apresenta uma perspectiva de qualificação profissional que tende a 

desqualificar a formação dos estudantes no que diz respeito à formação humana e a própria 

formação profissional.  

No estudo de doutoramento que faço, que não é o foco deste texto, constatei que os 

parâmetros teórico-metodológicos (PTM`s) do REUNI são referenciados em noções que 

reproduzem o processo de acumulação flexível do capital, utilizando como base teórica a 

teoria do capital humano, Schultz (1971). Existe uma busca pela maior adequação da 

formação acadêmica no ensino superior aos novos desafios da contemporaneidade (os 

desafios da dita sociedade do conhecimento / da informação). No âmbito pedagógico tais 

perspectivas são materializadas pela teoria do aprender a aprender. Estas referências nada têm 

a ver com a pauta progressista dos setores ligados a educação nacional.    

O REUNI teve uma resistência grande por parte dos estudantes, principalmente, por 

não concordarem com a forma com que esta política foi forjada, além de compreender que os 

recursos previstos para a expansão não seriam suficientes, também pela pouca clareza em 

relação às verbas para assistência estudantil (em um programa que previa aumentar a 

mobilidade acadêmica), Vários são os relatos das dificuldades que o programa teve para se 

consolidar no início, como podemos ver nos Livros Cinza do REUNI (2008 e 2009). Os 

discentes fizeram inúmeras paralisações e ocupações de reitoria. Alguns relatos apontam para 

aprovações do programa nas IFES com forte repressão policial para conter a mobilização dos 

discentes.  
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Um levantamento feito revela que houve tensão em 25 universidades, nas reuniões do 

Conselho universitário que tratava da aprovação do REUNI. 14 reitorias foram ocupadas. 

Houve nove universidades que pediram reintegração de posse, com violenta ação policial 

federal. Almeida Filho descreve que das 30 unidades de ensino da UFBA, 26 foram 

favoráveis ao REUNI. Mas mesmo assim boa parte do corpo universitário considerou o 

debate pouco democrático. O Conselho Universitário de aprovação do REUNI da UFBA foi 

marcado por uma grande confusão, mesmo assim a votação foi mantida e o projeto foi 

aprovado. (SANTOS, ALMEIDA FILHO, 2008, p. 189-190). 

A análise política do movimento estudantil é bem proveitosa para pensar esse caráter 

contraditório do programa, pois a União Nacional dos Estudantes (UNE) apoiou este decreto, 

compreendendo que as pautas apresentadas pelo governo eram interessantes. No entanto, 

diversos estudantes nas IFES fizeram paralisações expressivas, com crítica ao REUNI.     

À medida que o programa se consolidou as pautas do programa foram ganhando 

corpo, concursos públicos para docente foram feitos, para servidores técnico-administrativos, 

assim como a quantidade de vagas para discentes cresceu em 100%.  

 Analiso esta política por meio do referencial materialista histórico dialético, focando 

principalmente nas categorias hegemonia e contradição. Marx e Gramsci nos auxiliam a 

pensar as contradições históricas como parte de um processo histórico. O legado gramsciano 

compreende o Estado como uma categoria em disputa, no qual a hegemonia em relação à sua 

direção política é constituída por meio de tensões de classes. Portanto, o autor italiano 

identifica no Estado um grau de expressão deste confronto de classes, em que a conquista de 

hegemonia é algo central para a construção de políticas. Assim sendo, cada classe adquire 

mais espaço, conforme a conjuntura for favorável, resultando em diversos fenômenos, como 

os que ele denomina de guerra de posição e de manobra.  

 Para ele o Estado não é somente ligado a ideia de representatividade. É preciso pensar 

esta categoria para além do aparelho de governo, mas também o aparelho ―privado‖ de 

hegemonia ou sociedade civil, pois inúmeras vezes as decisões dos governantes é expressão 

de certa correlação de forças da sociedade civil.  

 Gramsci viveu um longo período em cárcere, fruto de um Estado totalitário e que era 

muito teorizado como Estado Gendarme – guarda noturno. Contudo, o desenrolar das tensões 

sociais levaram a burguesia a ocupar posições distintas perante o Estado, assim como 

militares deixaram de dominá-los por completo e o proletariado também galgou experiências 
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importantes também vistas por Gramsci. Esses fenômenos o levaram a ampliar a noção do 

Estado. 

 Descreve ele, que o Estado é uma expressão do novo ―liberalismo‖, dando início a 

uma era da liberdade orgânica. O Estado não respondia mais ao caráter de Estado guarda-

noturno, mas viria a ser entendido como sociedade política + sociedade civil. Ou seja, era uma 

hegemonia couraçada de coerção. Este último aspecto não foi aniquilado no Estado 

contemporâneo, mas a expressão da sociedade civil no Estado é um elemento de constante 

disputa.     

 A visão de Gramsci abrange as reflexões marxianas sobre a categoria contradição. 

Marx apontava que uma nova síntese abarca dialeticamente teses antigas e suas antíteses. 

Emir Sader, na apresentação do livro de Marx A Ideologia Alemã (2007), destaca que nessa 

obra, Marx demonstra uma formulação madura da sua teoria materialista histórica dialética. 

Pondera ele que a busca do conhecimento e da verdade partiu sempre da dicotomia entre 

sujeito e objeto. Além disso, o pensamento aristotélico (lógica formal) que identifica a 

verdade como ausência de contradição norteou a maioria das correntes do conhecimento ao 

longo dos séculos (entre Antiguidade, Idade Média, mundo moderno e contemporaneidade).  

 Hegel altera esta lógica apontando a contradição como a apreensão das dinâmicas 

essenciais dos fenômenos. Ele coloca como reflexão a separação dicotômica entre sujeito e 

objeto, deste modo pensando sobre objetividade e subjetividade, focando na relação dialética 

entre eles.   

 Marx posteriormente se apropria da dialética hegeliana e a supera por subordinação. 

Marx acrescenta nas suas formulações a questão ontológica do ser humano (que ele vai 

chamar da anatomia da sociedade civil) e encontra no trabalho esta base. No entanto, Marx 

também reflete sobre os fenômenos que este processo de produção e relação do homem com a 

natureza gera e chega à compreensão da alienação. 

 Portanto, dialeticamente o trabalho é categoria fundante do ser humano, à medida em 

que o criou, assim também afirma Engels (1990), mas ao mesmo tempo é gerador de 

expropriação, estranhamento e alienação do ser homem, nas condições históricas geradas pelo 

modo capitalista de produção. 

 O movimento teórico que Marx faz na Ideologia Alemã é a análise do concreto ao 

abstrato. Ou seja, ele argumenta, a partir do caso da ideologia da Alemanha, que esta é 

resultado de contradições históricas sociais concretas. E como o capitalismo gera contradições 

severas aos sujeitos, a ideologia representaria para os homens uma falsa consciência de si.   
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 Para Marx, o entendimento da forma com que a humanidade garante a reprodução da 

sua existência é fundamental para a apreensão da consciência humana. Logo, uma vez que 

esta lógica de produção e reprodução da existência é marcada por relações de alienação, a 

consciência vai refletir dialeticamente este processo. Penso que um exemplo disso é a 

compreensão que o senso comum tem sobre a importância de um ofício em sua vida, no 

entanto, nem todas as dimensões das contradições que este fenômeno engloba são evidentes 

no pensamento do senso comum.   

 As reflexões de Gramsci sobre política são certeiras, quando relacionamos este legado 

com o objeto de estudo, pois se pensarmos na questão da formação de consenso e coerção, é 

possível verificar que a adesão das IFES ao REUNI foi consensual, embora as condições 

concretas e históricas destas instituições também permitam entender, muito claramente, que 

dificilmente naquele contexto (sobretudo pelo estrangulamento financeiro) alguma 

universidade deixaria de elaborar o plano de implementação do REUNI. Logo, está 

materializado o processo coercitivo.  

 À medida que a autonomia da universidade é ferida, a face coercitiva desta política de 

Estado se revela ainda mais abrupta.  

 Um campo da ciência política (abordagem racionalista), que discute a construção de 

agenda de governo, possivelmente leria este acontecimento como parte corriqueira e legítima 

da tentativa do governo de construir sua pauta, pela qual foi eleito. No entanto, quando nos 

referimos à universidade e a construção do conhecimento desinteressado, vemos como esta 

tendência é preocupante, pois o fator manejo de recursos, a partir de prioridades políticas 

governamentais somente, desequilibra a relação universidade e política de governo e a relação 

compromisso estatal com a manutenção das universidades públicas e construção de 

conhecimento em múltiplas esferas.  

 O ponto que quero chegar é criticar a tendência atual de competitividade entre 

universidades, áreas do conhecimento na corrida por recursos dentro de um modelo de cultura 

de avaliação institucional, como vem sendo uma constante ultimamente (Sguissardi, 2008). 

Pensar, através desta lógica materialista histórica e dialética, as discussões políticas, 

particularmente sobre o objeto de estudo desta tese, exige entender quais são as manifestações 

contraditórias deste curso e as formas de manifestação do fenômeno na consciência dos 

discentes do BIS. É notório, como abordarei mais adiante, que a criação do Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde na UFBA reflete questões desta lógica de reprodução da existência 

humana, dentro de uma face bem contemporânea. 
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 As próprias representações dos discentes refletem diversas formas contraditórias de 

apropriação do fenômeno (curso do BIS).    

Pensar dialeticamente também facilita a assimilação teórica das disputas de hegemonia 

e teses que estão em jogo na construção do REUNI. Além de entender o grau da correlação de 

força da luta de classes da política brasileira, em especial na educação.   

 

 

2.1 Orientações internacionais para reformas universitárias e a peculiaridade brasileira  

 

 

Para entender a origem esta política brasileira, faz-se necessário observar as reformas 

universitárias pelo mundo afora. Especialmente as orientações do Banco Mundial (BM). 

Tomando como referência o documento ―La enseñanza superior: Las lecciones derivadas de 

La experiência‖, de 1994, verifica-se os nexos com o REUNI. Neste documento são descritas 

uma série de orientações desenvolvidas pelo banco através da experiência desta organização 

nas políticas públicas para o ensino superior em diversos países. Segundo os autores, tais 

medidas na educação são favoráveis ao crescimento destas nações, principalmente os países 

em desenvolvimento, pois são medidas pertinentes ao campo econômico e também condizem 

aos valores subjetivos coerentes com os novos tempos, logo as populações devem assimilar 

tais princípios. Estas formulações têm como base a teoria do capital humano, que segundo 

Motta (2009) atribui à educação uma potencialidade de promoção de desenvolvimento social 

e distribuição de renda.       

Tais reformas indicadas pelo BM devem atender as seguintes diretrizes centrais: 

Fomentar maior diferenciação das instituições, incluindo o desenvolvimento de instituições 

privadas; Promover incentivos para que as instituições públicas diversifiquem suas fontes de 

financiamento; Redefinir a função do governo no ensino superior; Adotar políticas que 

estejam destinadas a outorgar prioridades aos objetivos de qualidade e equidade (BANCO 

MUNDIAL, 1994, p. 4).  

Sobre a primeira diretriz anunciada acima, o BM se refere à diferenciação em dois 

níveis: um primeiro relacionado às modalidades de ensino (universidade, centro universitário, 

instituto de ensino superior e outras); E o segundo é relacionado ao financiamento das 

Instituições de Ensino Superior, que se resume ao debate entre o estatal e a iniciativa privada. 
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Em certa medida, ambos os níveis estão inter-relacionados, pois os dois aspectos fazem parte 

do plano político-ideológico do banco. 

É alegado que o modelo tradicional de universidade, o modelo europeu 

(humboldtiano
34

), tem-se demonstrado custoso e pouco apropriado para atender as múltiplas 

demandas oriundas das características atuais do sistema econômico e social, assim como é 

limitado no que se refere à formação das múltiplas habilidades que um estudante que busca o 

engajamento no mercado de trabalho necessita, (Banco Mundial, 1994, p.31).  

Nas Diretrizes Gerais do REUNI (documento do MEC) a seguinte citação é bastante 

elucidativa: 

 

O sistema de educação superior brasileiro ainda conserva modelos de formação 

acadêmica e profissional superados em muitos aspectos, tanto acadêmicos como 

institucionais, e precisa passar por profundas transformações. Na verdade, prevalece 

no sistema nacional uma concepção fragmentada do conhecimento, resultante de 

reformas universitárias parciais e limitadas nas décadas de 60 e 70 do século 

passado. Essa organização acadêmica incorpora currículos de graduação pouco 

flexíveis, com forte viés disciplinar, situação agravada pelo fosso existente entre a 

graduação e a pós-graduação, tal qual herdado da reforma universitária de 1968. Ao 

mesmo tempo, há uma excessiva precocidade na escolha de carreira profissional, 

além de tudo submetida a um sistema de seleção pontual e socialmente excludente 

para ingresso na graduação. Muito cedo, os jovens são obrigados a tomar a decisão 

de carreira profissional de nível universitário. De outra parte, a manutenção da atual 

estrutura curricular de formação profissional e acadêmica, ao reforçar as lógicas da 

precocidade profissional e da compartimentação do saber, coloca o país em risco de 

isolamento nas esferas científica, tecnológica e intelectual de um mundo cada dia 

mais globalizado e inter-relacionado. (BRASIL, 2007b, p.7, grifos meus) 

 

Na implementação do REUNI o governo Lula
35

 adotou algumas das orientações do 

BM, presentes no documento La enseñanza superior: Las lecciones derivadas de La 

experiência, tais como: diversificação das fontes de financiamento, maior diferenciação da 

oferta de ensino e outras. É importante ressaltar que até então, as demais medidas da reforma 

universitária feitas pelo governo Lula não haviam enfatizado, como o REUNI, questões 

teórico-metodológicas da formação dos discentes e reajustes curriculares. Antes do REUNI as 

medidas estavam mais voltadas para os aspectos econômicos como a regulação das Parcerias 

Público Privadas (PPP`s).  

Verificamos também que algumas recomendações econômicas são atendidas no 

processo de reforma universitária brasileira, por exemplo: maior participação do capital 

                                                           
34

 O modelo de universidade humboldtiana pode ser concebido como uma universidade que se sustenta a partir 

da articulação orgânica entre as atividades de ensino e a pesquisa. 

 
35

 A delimitação aqui feita compreende o ano de 2007 até 2010. O REUNI foi lançado pelo governo Lula em 

2007 e apesar da mudança de governo, a partir de 2011, Dilma Dousseff continuou a política até 2012.       
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privado no fomento da educação superior
36

. Entretanto, devido à especificidade da realidade 

brasileira e o próprio caráter do governo Lula de, em alguns momentos, conciliar interesses de 

classes distintos, o REUNI acaba por divergir de certos princípios do banco, o que representa 

algumas possibilidades para os setores progressistas brasileiros.   

Embora haja, no governo Lula, uma prevalência da matriz econômica neoliberal na 

lógica da política da educação superior, certas medidas do REUNI, tais como: a contratação 

de novos docentes, ampliação e expansão das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), previsão de mais verbas para a assistência estudantil, são elementos importantes para 

a sociedade brasileira e são inclusive pautas de reivindicação histórica de movimentos do 

campo docente, discente e de funcionários técnico-administrativos das IFES. Entendo que a 

disputa de hegemonia desta política perpassa por aí. A começar o próprio governo Lula e 

depois Dilma, tocaram uma política com caráter heterônomo, oriundo de uma matriz do BM, 

porém apontando para questões democráticas e socialmente latentes para a população 

brasileira. 

Outra política internacional que tem semelhanças com a aqui estudada é o chamado 

Processo de Bolonha europeu. O REUNI aponta para a ampliação da mobilidade estudantil, o 

que é proposto no processo de Bolonha é promover uma um padrão de formação universitária 

em na Europa, nos países que congregam o mesmo bloco econômico – a União Europeia. 

Bastos (2009) assim descreve: 

 

O Processo de Bolonha não é outra coisa senão a resposta da Europa, organizada 

politicamente como União Européia, aos padrões da competitividade, aligeiramento 

da formação profissional, com vistas a integração de sujeitos ao mercado de 

trabalho. É a ―modernização‖ da educação superior. Questões como a unificação do 

sistema (ECTS) têm o objetivo de promover a mobilidade de alunos e professores 

naquele espaço, principalmente. Uma das intenções das mudanças na educação 

superior européia, notadamente do Espaço Europeu da Educação Superior, seria a de 

promover um sistema integrado de ensino, um sistema universitário compatível e 

transparente na proposta de formação, com vistas ao desenvolvimento econômico da 

região. (BASTOS, 2009, p. 160-161, grifos da autora) 

 

Já o REUNI, de certa forma, incentiva a criação de um sistema de títulos e creditação 

em comum das IFES do território brasileiro e com formação mais curta
37

, proporcionando 

uma maior mobilidade acadêmica. Todavia, estes aspectos do programa, assim como outros, 

são mais voltados para reparações históricas, por exemplo: a tentativa de promover uma maior 

mobilidade estudantil unificando, de certa forma, o padrão das IFES brasileiras e 
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 Através principalmente do Programa Universidade para Todos (PROUNI).  

 
37

 Os cursos de Bacharelado Interdisciplinar cumpririam esta função.  
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descongestionando a concorrência dos vestibulares das IFES localizadas nos grandes polos 

geopolíticos brasileiros. Assim, o estudante do Nordeste, por exemplo, poderia tentar o 

vestibular para uma IFES do Norte também e se não fosse classificado no vestibular de uma 

IFES da primeira região citada, ainda não estaria eliminado por completo do sistema 

vestibular, pois ainda estaria concorrendo numa outra universidade do país.  

O governo Lula e depois Dilma ajustaram melhor este processo de ampliação da 

mobilidade estudantil, com a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
38

, que é um 

sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, no qual instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

O Enem, criado em 1998, com intuito de avaliar a educação básica geral brasileira, 

passava a servir agora como porta de entrada para as universidades, tanto privadas (com o 

programa Universidade para Todos – PROUNI), quanto nas públicas
39

. O Enem é também um 

bom exemplo para pensar como estes governos utilizam de estratégias de implementação 

gradativa de pautas para construir sua agenda.  Este exame hoje é o maior vestibular do 

Brasil, conforme os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), contidos no trabalho de Barros (2014), revelam. O exame passou da ordem 

de 157,221 inscritos, em 1998 para 7,173,574, em 2013.   

O MEC criou um documento chamado de Diretrizes Gerais do REUNI (2007b), 

promoveu diversas reuniões de debate para apontar para os novos rumos da universidade 

brasileira, como relatam Teixeira e Coelho (2014).  Avalio isso como uma tentativa de 

construção de outra lógica de formação, mais próxima ao Processo de Bolonha. No entanto, 

houve forte resistência das universidades e os modelos de curso tradicionais acabaram 

prevalecendo como hegemônicos. 

O REUNI promoveu a criação de diversos cursos, como apontam os estudos de Silva 

(2015) e Medeiros (2014), dentre outros, no entanto este padrão de cursos de Bacharelados 

Interdisciplinares continuam como minoritários.  

Aqui mais disputas de hegemonia se revelaram. Por um lado, entusiastas do MEC e de 

universidades federais, sobretudo da Universidade Federal da Bahia (UFBA), defendendo à 

necessidade de reformas no ensino superior em maior sintonia com os chamados novos 
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 Criado em 2009 e regulamentados pela Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012. 

 
39

 Recentemente as universidades federais e também estaduais cada vez mais adotam o Enem como critério 

parcial ou total de seleção e classificação para ingresso nas universidades. Ver: 

http://sisu.mec.gov.br/sisu#participantes   
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tempos e do outro lado da clivagem, os estudantes e docentes não aderiram plenamente à esta 

pauta. 

O REUNI seguiu então com seu formato híbrido, em que os cursos tradicionais não 

deixaram de receber os recursos do programa e várias unidades foram reformadas, prédios 

foram criados, assim como novos campus, porém as universidades têm também estes projetos 

embrionários de Bacharelado Interdisciplinar. Já Universidade Federal do ABC, por exemplo, 

surge com bastante sintonia com esta proposta inovadora. Outro exemplo é a criação da 

Universidade Federal do Sul da Bahia, dentre outras instituições.  

 Penso que existe uma disputa de hegemonia que está sendo construída pelos governos 

Lula e agora Dilma, com sentido de implementar esta nova concepção acadêmica. Porém 

diante das tensões vigentes, este modelo avança gradativamente nos locais de conjuntura mais 

favoráveis. Seja pela criação de um instituto na UFBA, o Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Professor Milton Santos (IHAC), que abarca os cursos de BI, seja pelos projetos de 

cursos inovadores como esses nas diversas IFES, ou através mesmo de criação de novas 

universidades com uma nova proposta pedagógica. Diante da disputa em curso, convivemos 

com projetos distintos de educação universitária.      

 

 

2.2 A consolidação do REUNI: um programa mediado por contradições   

 

 

 A origem do REUNI, através do Decreto Nº. 6.096/07, infelizmente remete ao longo 

processo de perda de autonomia das universidades públicas brasileiras. Desde os anos 1970 

que estratégias de liberar recursos para as universidades por meio de editais é utilizada.  

 Naquela ocasião, o governo militar consolidava o projeto conhecido como 

modernização conservadora, Leher (2009). A prioridade era desenvolver Ciência e 

Tecnologia, logo o governo necessitava da ajuda de pesquisadores, que por sua se 

encontravam em larga escala nas universidades. Uma forma então de manter o controle 

ideológico e político
40

 era enxugar recursos e liberá-los por meio dos editais específicos e 

temáticos, conforme as preferências do governo.  

 Felizmente superamos a época de governos autoritários. Inclusive, avançamos bastante 

no processo de democratização do país, seja por meio de mais controle social das políticas 
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 Lembrando que vigorava a doutrina da segurança.   
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públicas, seja pela ampliação da inclusão social, que diga-se de passagem, é uma das 

características do projeto novo-desenvolvimentista de Lula e Dilma.  

 No entanto, a superação de determinadas problemáticas históricas, por vezes, volta ao 

passado, como é o caso citado nesse texto. Os projetos políticos dos governos militares e dos 

governos Lula e Dilma são absolutamente distintos, no entanto, a crítica deve ser feita aos 

fenômenos sociais e políticos não totalmente superados. 

 Aprofundando um pouco sobre as consequências do programa, de acordo com 

Relatório do primeiro ano do REUNI, Brasil (2008), foram disponibilizados, em 2007, para as 

universidades federais, R$ 250 milhões dos recursos destinados a investimentos, antes do 

início oficial desta política. Uma das metas era acrescentar em 20% os recursos das despesas 

de custeio e pessoal da universidade, no período de cinco anos. Os dados de 2014, sobre 

orçamento do MEC revelam:  

 

No âmbito da educação superior, nestes últimos doze anos, destaca-se o incremento 

do orçamento das universidades federais. Somente em 2013, foram investidos R$ 

440 milhões na expansão e consolidação das instituições, R$ 509 milhões na 

implantação de novos campus e R$ 300 milhões na implantação de novas 

universidades, totalizando R$ 1,2 bilhão. (MEC, 2014, p.28-29)  

 

As críticas dos dirigentes das universidades federais é que essa quantidade de verba 

não foi suficiente. Apesar desse incremento financeiro, os docentes continuam estrangulados, 

pois a demanda de trabalho dobrou com o REUNI. Dessa forma os concursos públicos não 

acompanharam este crescimento promovido pelo programa.  

Hoje vivemos outra problemática relevante. É que após a reeleição de Dilma, em 

2014, o lema do governo passou a ser ―pátria educadora‖. Contudo, esse ano – 2015 – foi 

anunciado um corte da ordem de R$ 9,4 bilhões em custeio e capital na educação. Enquanto 

isso, o grupo Auditoria Cidadão da Dívida
41

 (pública brasileira) revelou os seguintes dados: 

em 2014, 45,1% do orçamento da União foi para pagar a dívida pública, o que representa R$ 

978 bilhões ao Tesouro Nacional.  

 Recentemente, no dia 08 de julho de 2015
42

, o repasse de recursos afetado desta vez 

foi da Pós-graduação. As verbas do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) foram 

reduzidas em 75%. Este recurso sustenta a maioria dos programas de Pós-Graduação no país. 

Esse dinheiro, em geral, é destinado para as bancas de mestrado e doutorado, manutenção de 
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 Ver: http://www.auditoriacidada.org.br/  

 
42

 http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/com-corte-de-75-em-repasse-ufba-anuncia-parada-em-pos-

graduacao.html . Acesso em: 10/07/2015.   
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equipamentos, para custear viagens dos docentes e discentes em congressos científicos. O 

valor do repasse caiu de R$4.275.700 para R$1.068.925.   

 A interpretação destas cifras é que está evidenciado que o lema ―pátria educadora‖ tem 

muita fragilidade. Pensando isso como as disputas em torno dos recursos públicos, apesar do 

projeto Novo-Desenvolvimentista incluir parcelas significativas da sociedade, esta balança 

está desequilibrada e tendendo mais para os setores especuladores e rentistas, que tem a 

prioridade no destino do dinheiro. Logo, a resistência dos educadores ao reivindicar mais 

atenção para a educação é altamente legítima e urgente. 

  O professor Roberto Leher
43

 argumenta que: 

 

Se o investimento entre em 2007 e 2014 nas federais foi de R$ 9 bi criamos 

aproximadamente 600 mil vagas, agora em um ano há R$ 13,5 bi para o Fies. Com 

uma ordem de grandeza dessa, em um espaço de cinco anos estaríamos ofertando 

um número maior de matrículas que o sistema Fies. E não teríamos dúvidas que 

seriam vagas em instituições muito mais comprometidas com o conceito de 

formação integral e com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. (LEHER, 

2015)  

 

 Esse cálculo demonstra que vale a pena investir na educação pública seja pela maior 

qualidade das universidades, seja pelas melhores condições de inclusão para os discentes, que 

não precisam pagar mensalidade e etc. Porém, maior parte dos recursos continua indo para a 

iniciativa privada.  

 Com este orçamento limitado para as IFES, Silva (2015) revela que as universidades 

receberam 100% a mais de alunos, sem a devida contrapartida de concursos para docentes, o 

que significou uma maior precarização do trabalho docente e de servidores, além de uma 

contração no gasto por aluno, vejamos:   

 

Dessa forma, o governo busca a expansão do ES superior no país via rede pública a 

partir da ―otimização‖ dos recursos humanos e materiais, calcada na sobrecarga do 

trabalho docente e técnico-administrativo. Isso é importantíssimo, já que um mesmo 

professor, além de dar aulas presenciais, costuma se envolver em outras atividades: 

grupos de pesquisa, alunos de pós, atividades de extensão, cargos de chefia. A essa 

expansão proposta ―é importante salientar que o incremento de 20% no orçamento 

de custeio previsto no REUNI para uma ampliação no número de estudantes da 

ordem de 100%, significa na prática numa redução real da relação de custeio por 

estudante. (SILVA, 2015, p. 153-154, grifo do autor) 

 

 Entre 2003 e 2011 o número de docentes concursados saltou de 40.523 para 67.635. Já 

o número de matrículas na graduação e pós-graduação de 579.719 para 941.900. O quadro de 
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 http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/novo-reitor-da-ufrj-afirma-que-universidades-publicas-poderiam-

gerar-dobro-de-vagas-do-fies-com-mesmo-investimento-16655995 . Acesso em: 03/07/2015.  
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servidores técnicos-administrativos a desproporção de novas contratações foi maior. O 

aumento foi apenas 16%, passando de 85.343 para 93.364, Silva (2015).  

De acordo com dados no site do Reuni (MEC), o número de cidades atendidas por 

universidades saltou de 114, em 2003, para 237 até o final de 2011. O que possibilita, sem dúvidas, 

uma maior facilidade para as populações antes não contempladas com universidades de cursar o 

terceiro grau. Ao final do governo Lula também, 14 novas universidades tinham sido criadas e 

mais 100 novos campi.  De 2010 para cá, mais cinco novas universidades federais foram criadas.   

A expansão de acesso ao ensino universitário no país também ocorreu pelo viés da 

educação a distância (EAD), em que o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
44

 foi um 

grande impulsionador. Este modelo apresenta suas contradições particulares, pois as condições de 

trabalho dos docentes é ainda mais precarizada. Os professores-tutores da EAD não têm reajuste há 

muito tempo, a remuneração é em formato de bolsa de estudos, não havendo vínculo empregatício, 

a sobrecarga de trabalho também é elevada. No Rio de Janeiro, por exemplo, muitos professores-

tutores têm contrato de bolsa com o sistema CEDERJ (Centro de Ciências e Educação Superior a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro) e não com a UAB. É comum esses tutores terem atraso 

no pagamento das bolsas.   

Outra estratégia do governo federal foi a expansão da rede federal de educação 

profissional e tecnológica composta dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFET); Centros Federais de Educação Tecnológica; Escolas Técnicas Vinculadas 

às Universidades Federais; e Universidade Tecnológica Federal. A quantidade de escolas 

técnicas passou de 140 para 345 unidades entre 2002 e 2010, sendo ainda prevista a entrega 

de 208 novas unidades até 2014. Mesmo assim ainda verificamos diversas dificuldades na 

implementação dessas instituições. Os problemas perpassam pela carência de infra-estrutura, 

falta de docentes e etc. Vejamos mais alguns dados da ampliação da oferta:  

 

 A evolução histórica das informações revelaram avanços no campo educacional nos 

últimos 15 anos. O primeiro aspecto foi a redução do contingente de jovens entre 18 

anos e 24 que não haviam concluído o ensino fundamental de 49,2% para 18,6%, 

entre 1998 e 2012. A parcel dos jovens que havia apenas concluído o ensino 

fundamental se manteve praticamente estagnado ao longo do período, variando de 

25,5% para 26,4%. Os avanços que merecem destaque se referem aos jovens que 

concluíram o ensino médio, com crescimento de 16,5% para 29,8% entre 1998 e 

2005. Em 2012, este percentual chegou a 34,1% dos jovens. Entre os jovens de 18 a 

24 anos que acessaram o ensino superior observou--‐se uma variação de 8,7% para 

14,6% no período 1998 e 2005. Em 2012, esta participação elevou--‐se para 21% 

dos jovens. (FPA, 2015, p.14) 
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 Neste sistema, as universidades públicas oferecem cursos de educação a distância para as camadas da 

população que tem menos acesso ao ensino superior. Criado em 2006, o sistema tem por objetivo interiorizar a 

educação superior no país, promover educação continuada para docentes, dirigentes e gestores da educação.   
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Estudos de Silva (2015a) e Melo (2015) registram como essa política atual de expansão da 

educação profissional vem resultando em fenômenos significativos nas diversas cidades do 

território nacional.  

Particularmente estes autores investigam este acontecimento em territórios do interior da 

Bahia e é possível perceber que há um redimensionamento da categoria território, a partir das 

instalações de redes com os IFETs. Em linhas gerais, posso afirmar que processos de 

desenvolvimento, mas também contradições em relação ao mercado de trabalho e etc. são geradas. 

Os respectivos estudos em andamento são de fundamental importância para melhor compreensão 

deste processo recente.    

Apesar dos indicadores que apontam para a democratização de oportunidades, segundo 

Sguissardi (2009), o Brasil é o país de maior índice de privatização no mundo
45

,  levando-se em 

consideração o número de instituições de ensino superior (IES) e o percentual de matrículas. Os 

dados são reveladores: 

 

Em 1994, das 851 IES, 192 (22,5%) eram públicas e 659 (77,5%) eram privadas. Em 

2002,  das 1,637 IES, 195 (11,9%) eram públicas e 1,442 (88,1%) eram privadas. Nesse 

período de oito anos, as IES privadas passaram de 77,5% para 88,1%. O número de IES 

cresceu 92%; o de IES públicas permaneceu estável; o de IES privadas cresceu 118%.  O 

mesmo fenômeno verifica-se em relação à evolução de matrículas. No período de 1994-

2002, para um aumento do total de matrículas da ordem de 109%, o do setor privado foi 

de 150%, três vezes maior que o do setor público, de apenas 52%. Cabe registrar, ainda 

assim, que o principal aumento no setor público se deu nas estaduais. O setor privado, 

que, em 1994, concentrava 58% das matrículas, em 2002 já concentrava 70%.   

(SGUISSARDI, 2009, p.202)  

 

Fernando Henrique Cardoso construiu uma política muito privatista da educação 

superior, tendo a Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB) 9.394/96 como 

referência. Lula pegou este legado, mas não reverteu essa situação. Ao contrário, estreitou a 

relação com estas IES privadas, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e do 

PROUNI. Ele criou a Lei nº. 10.861, aprovada em de 14 de Abril de 2004: Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), assim como instituiu a Lei nº. 11.079 de 30 de 

Dezembro de 2004: que estabelece normas gerais parta licitação e contratação de PPP`s, no 

âmbito da administração pública.  

O SINAES foi uma tentativa de regulamentar, por meio de um instrumento de 

avaliação, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), para manter um 

padrão de qualidade para as IES como um todo, sobretudo às privadas.  
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 O autor se utiliza de dados do Banco Mundial, de 1994.  
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   Os argumentos de Leher ajudam a pensar que a expansão via universidades federais é 

muito mais democrática, do que através das particulares, no entanto, este fenômeno precisa 

ser acompanhado de uma política mais engajada financeiramente. O Brasil segue na 

contramão de países como Argentina, Alemanha, México, Bolívia, Suécia, França e outros, 

cujo fundo de matrículas garantidas pelo fundo público é superior a 75%, Sguissardi (2009, 

p.202).   

 Ao final da previsão do programa, em 2012, aconteceu uma grande greve nacional de 

docentes das IFES. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDES-S/N) negociava, desde 2010, junto ao governo federal uma pauta que incluía o plano 

de carreira e as condições de trabalho. Em 2011 os docentes conquistaram, com dificuldades 

alguns pontos da negociação, mas enfrentaram problemas por outro lado, principalmente 

relacionados às condições de trabalho bastante precarizadas, Silva (2015). O governo havia 

estipulado a data de 30 de Março de 2012 para atender mais concretamente as reivindicações 

do movimento docente, no entanto, venceu o prazo e não houve avanço na negociação, 

portanto, o ANDES-S/N indicou à greve como forma de pressão e mobilização, o que acabou 

se concretizando nas assembleias gerais na maioria das IFES do país.     

A greve se iniciou bastante forte, no dia 17 de maio já havia a notícia de que 33 das 59 

seções sindicais das universidades federais haviam aderido à greve, depois a greve chegou a 

ter 58 das 59
46

 IFES, na época, paradas. A greve durou até setembro, quando um acordo com 

a Federação de Sindicatos de Professores de Instituições federais de Ensino Superior 

(PROIFES) foi assinado e o Comando Nacional de Greve do ANDES decidiu por findar o 

movimento. Esta foi a maior greve (mais longa) de docentes das IFES. Um desdobramento 

expressivo dela é que muitos docentes recém concursados participaram ativamente, a luta por 

melhorias nas condições de trabalho marcou o movimento, houve um acordo com o governo, 

no entanto, também houve bastante desgaste interno ao movimento grevista e nem todas as 

pautas foram atendidas.  

 Diversas avaliações da conjuntura passada foram feitas e considera-se, em linhas 

gerais, que a negociação com o governo foi difícil e a principal questão, as condições de 

trabalho, não foram contempladas
47

.     

 A assistência estudantil é outro ponto delicado desta ampliação, pois com o aumento 

das vagas nas universidades e elevação da inclusão, os setores mais pobres da população 
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 Somente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte não parou.  

 
47

 Ver mais em www.andes.org.br e Silva (2015).  
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necessitaram mais de um amparo para evitar a evasão e não ferir, inclusive, uma das metas do 

REUNI que é atingir 90% de elevação da taxa de conclusão média para cursos de graduação 

presenciais.   

 A pressão dos estudantes resultou na criação, em 2008, do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES). De acordo com o MEC ―o programa recebeu, no seu 

primeiro ano, R$ 125,3 milhões em investimentos. Em 2009, foram R$ 203,8 milhões, a 

serem investidos diretamente no orçamento das Ifes. Para 2010, a previsão é de que sejam 

destinados R$ 304 milhões‖.  

 No entanto, a União Nacional do Estudantes criou a Campanha de Assistência 

Estudantil da UNE
48

, intitulada ―Entrar, Permanecer e Disputar a Concepção das Políticas de 

Assistência e Permanência Estudantil!‖. A Campanha tem como objetivo: 

 

A ampliação emergencial dos recursos para a assistência estudantil para 2,5 bilhões 

de reais bem como a adoção de diversas medidas de apoio aos universitários, como 

bandejão, creches, rede wi-fi livre , apoio psicopedagógico e residências estudantis. 

(...) A grande conquista de colocar o ―filho do pedreiro‖ na universidade foi apenas 

uma das batalhas vencidas. Programas como o Universidade Para Todos (ProUni), o 

Financiamento Estudantil (FIES), o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e o 

programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 

levaram o acesso à universidade para todos. Mas com milhares de novos alunos 

ingressando a cada semestre nas faculdades, outras demandas aparecem, e um dos 

desafios agora é combater a evasão universitária que, em muitos casos é decorrente 

da falta de políticas que atendam necessidades básicas como moradia gratuita, para 

aqueles que vêm de outras cidades, creches para alunas que são mães e restaurantes 

universitários. A criação do PNAES, em 2008, foi essencial para frear esta situação. 

Mas ainda assim a evasão dos universitários é alta, muito alta. Dados do Ministério 

da Educação (MEC) mostram que aproximadamente 1 milhão de alunos não 

renovam suas matrículas a cada ano nas universidades brasileiras. Isso corresponde a 

18% das vagas. (UNE, 2015, grifo meu)  

 

 Está colocada outra disputada nos rumos do programa, pois os dados da UNE 

explicitam que os recursos para assistência estudantil são ainda aquém do que os discentes 

precisam. No entanto, a quantidade de verbas para o FIES, para a dívida pública e os cortes 

recém anunciados colocam novamente o futuro da educação universitária em suspenso. 
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 Disponível em: http://www.une.org.br/2014/05/estudantes-de-todo-brasil-se-reunem-em-ouro-preto-para-

discutir-assistencia-estudantil/  
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2.3 Reflexões sobre a disputa de uma agenda híbrida  

 

 

Em síntese, o REUNI evidencia um compromisso dos governos Lula e Dilma com a 

democratização de oportunidades para a população brasileira, via universidades federais. 

Penso que vários um elementos interessantes surgiram a partir dessa iniciativa, tais como a 

ampliação de contratação de novos docentes, extensão das IFES, criação de novas 

universidades, a exemplo da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), 

ambas em 2010.   

 Chamo atenção para estas duas universidades, particularmente, pelo caráter inovador 

de promover uma integração internacional com diversos países do eixo Sul-Sul. A UNILAB 

tem como característica a cooperação entre as nações (Timor Leste, Moçambique e outras). A 

UNILA visa a integração regional da América Latina. Se lembrarmos que o REUNI também 

tem raízes em orientações internacionais, tais como as advindas do Banco Mundial e do 

Processo de Bolonha, verificamos que esta perspectiva de internacionalização aqui 

consolidada é bem contra-hegemônica. 

 A questão geográfica também contemplou a interiorização das universidades e dos 

campus, levando educação pública e de qualidade para o interior do Brasil. A Bahia, por 

exemplo, saiu de apenas uma universidade federal até 2002, a UFBA, para seis em 2014
49

.      

 A questão das orientações teórico-metodológicas dos cursos de Bacharelados 

Interdisciplinares (respaldada na teoria do capital humano e pedagogia das competências) 

também são conflitantes com as pautas históricas dos movimentos estudantil, docente e 

técnico-administrativo em busca de novos concursos, ampliação das IFES, democratização do 

acesso e uma qualificação profissional que permita o\acesso a um trabalho qualificado.       

 O programa surgiu por um decreto e essa linha de financiamento vinculado 

diretamente a certos termos, fere o princípio da autonomia universitária e uma vez que o 

repasse de recursos foi limitado, as universidades tiveram pouco espaço para ter uma 

ampliação digna e com a maior qualidade possível que essas instituições podem ter.   

Os aspectos progressistas do REUNI representam compromissos políticos e 

ideológicos socialmente engajados e altamente relevantes. Por outro lado, o programa revela 

                                                           
49

 UFBA, UNILAB, Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e Universidade Federal do Oeste 

da Bahia (UFOB). 
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contradições próprias de pólos políticos opostos que também perpassam por estes governos. A 

questão econômica é o grande pilar de entrave e a principal mediação para a consolidação 

deste projeto.  

 Os acirramentos grevistas de 2012, as demandas por mais recursos para a assistência 

estudantil esbarram na prioridade financeira com os compromissos mais ortodoxos, tais como 

o pagamento da dívida pública.  

O REUNI surgiu rodeado por críticas e esperanças, mas sofreu resistência por um 

lado, hoje vingou. Percebe-se que à medida que ocorrem mobilizações sociais, algumas 

medidas são anunciadas pelo governo, como foi o caso da criação do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) e os desdobramentos positivos da greve docente de 2012. 

Essas e outras medidas representam vitórias do campo progressista, porém são vitórias 

paulatinas.  

Sendo assim, constantemente o REUNI ainda resulta em fortes mobilizações, como 

atualmente a nova greve
50

 de docentes e de servidores demonstra. Também os estudantes 

nunca deixaram de batalhar por mais verbas para as universidades federais. 

A criação de novas universidades e ampliação das vagas por um ângulo contempla as 

demandas populares por acesso ao ensino superior federal e também atende aos milhares de 

docentes novos (mestres e doutores) que são formados todo ano no Brasil e reivindicam 

concursos públicos. Por outro aspecto estes mesmos sujeitos, ao ingressarem nas IFES, se 

deparam com as condições áridas e corriqueiramente se engajam em novas mobilizações. A 

greve de 2012 foi um bom laboratório para pensar isso.  

Enquanto o governo Dilma não repensar as suas prioridades econômicas e de fato 

manter uma coerência com o seu lema de governo, de fazer o Brasil uma pátria educadora, a 

tendência é que novos embates ocorram.  

O caminho apontado pelos movimentos sociais de auditoria da dívida pública me 

parece um bom caminho.  
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 Ver: http://portal.andes.org.br/imprensa/noticias/imp-pri-1379488562.pdf. Acesso em 03 de Julho 2015.   
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3 A CONDIÇÃO PÓS-MODERNA COMO PARÂMETRO TEÓRICO-

METODOLÓGICO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo refletir sobre um dos pilares de sustentação teórica da 

argumentação dos principais formuladores dos Bacharelados Interdisciplinares e do 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Pretendo discutir conceitualmente a condição pós-

moderna, tratada principalmente por David Harvey, Moraes e Jameson. Abordarei os 

aspectos conceituais, sociais, culturais e políticos que estes autores apresentam. 

Este capítulo também tem como objetivo situar, de acordo com o ponto de vista de 

Antunes e Harvey, principalmente, as consequências desta condição pós-moderna para a força 

de trabalho na organização contemporânea do capitalismo.      

Compreendo que discutir esta última questão é relevante, tanto porque os autores 

apontam que esta é uma das principais consequências da condição pós-moderna para os 

trabalhadores atualmente, quanto também pelo fato do objeto de pesquisa estar inserido neste 

processo.  

Esta discussão deve me subsidiar na compreensão e na análise epistemológica desta 

referência teórica. Tal compreensão é fundamental, pois, é com base neste paradigma que os 

formuladores deste modelo de arquitetura acadêmica justificam a necessidade de novos cursos 

de graduação condizentes com os desafios da sociedade contemporânea. 

Para os formuladores deste modelo acadêmico, vivemos em uma sociedade do 

conhecimento, pós-industrial, ou melhor, pós-moderna, que demanda um ajuste dos cursos 

universitários, na linha da adequação a nova dinâmica da sociedade. Desta forma, os cursos 

tradicionais são defasados em relação aos novos desafios da sociedade do conhecimento. 

Neste capítulo trago no primeiro tópico algumas das passagens destes autores que 

defendem esta mudança de paradigma no ensino superior, posteriormente aponto a visão 

crítica dos autores que utilizo como referência para pensar esta condição pós-moderna e, ao 

final, aponto considerações sobre as questões apresentadas aqui.  

É preciso pensar sobre o que a condição pós-moderna vem significando para a 

humanidade atualmente, quais são as suas referências epistemológicas, quais são as mudanças 

que vêm acontecendo ao longo da história recente da humanidade. 

O presente capítulo também foi proveitoso para subsidiar uma reflexão acerca da 

historicidade da profissão de medicina. A delimitação desta carreira como parâmetro analítico 
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se deu, pois faz parte da própria escolha metodológica desta tese, de analisar o desdobramento 

do REUNI e seus parâmetros teórico-metodológicos a partir dos casos em que esta nova 

proposta de qualificação profissional se demonstrava mais complexo.  

Especificamente há no BIS da UFBA uma busca, de boa parte dos discentes, pelo 

curso de medicina. Juntamente com o direito e as engenharias, a medicina é uma das áreas 

chamadas de profissões imperiais (COELHO, 1999). Em suma, uma das áreas da formação do 

ensino superior mais tradicionais e prestigiadas do Brasil.  

Os estudos feitos me levaram a concluir que este caráter da medicina torna a tarefa de 

mudar a formação na área bem complicado. Mudar o perfil do profissional de saúde 

atualmente é um dos objetivos do BIS. Considero esta meta plausível e necessária, porém não 

corroboro com o diagnóstico que os formuladores do BIS partem para justificar esta alteração. 

Tento, nesse capítulo, justificar essa minha reflexão.   

 

 

3.1 A concepção pós-moderna materializada nas Diretrizes Gerais do REUNI e nos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFBA. 

 

 

Neste tópico aponto, por meio de citações dos documentos originais analisados, onde 

encontramos o paradigma pós-moderno nas Diretrizes REUNI. Também faço o mesmo 

movimento para assinalar esta tendência nas Diretrizes dos BI`s da UFBA. No último capítulo 

da tese, as características do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA – BIS 

UFBA – serão devidamente discutidas juntamente com o campo de estudo. 

 Investigando a proposta dos BI`s da UFBA
51

 e me aproximando das propostas de 

adesão ao REUNI de outras instituições, percebi que há uma afinidade entre o que o MEC 

propõe e o que as universidades apontam. Os documentos caminham na perspectiva de tentar 

promover uma formação na graduação que seja mais geral (não profissional) em 

contrapartida a uma escolha de formação profissional precoce. Esta formação, segundo as 

orientações das IFES, é mais adequada aos desafios atuais do mundo do trabalho, como a 

citação abaixo explicita:   

 

                                                           
51

 A escolha da UFBA como prioridade investigativa se deu devido ao papel político de vanguarda que a 

universidade teve na implementação dos BI`s e também por esta universidade apresentar maior fundamentação 

teórico-metodológica sobre a concepção destes BI`s.   
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Inspirada na organização da formação superior proposta por Anísio Teixeira 

para a concepção da Universidade de Brasília, no início da década de 1960, no 

Processo de Bolonha e nos colleges estadunidenses, mas incorporando um 

desenho inovador necessário para responder às nossas próprias e atuais demandas de 

formação acadêmica, a proposta de implantação dos Bacharelados 

Interdisciplinares constitui uma proposição alternativa aos modelos de 

formação das universidades européias do século XIX, que ainda predominam no 

Brasil, apesar de superados em seus contextos de origem. Implantar o regime de 

ciclos no Ensino Superior brasileiro amplia as opções de formação no interior das 

nossas instituições universitárias. (...) Nesta conceptualização, o primeiro ciclo ou 

Bacharelado Interdisciplinar é o espaço de formação universitária onde um 

conjunto importante de competências, habilidades e atitudes, transversais às 

competências técnicas, aliada a uma formação geral com fortes bases 

conceituais, éticas e culturais assumiriam a centralidade nas preocupações 

acadêmicas dos programas. Por seu turno, o segundo ciclo de estudos, de caráter 

opcional, estará dedicado à formação profissional em áreas específicas do 

conhecimento. O terceiro ciclo compreende a pós-graduação stricto senso, que 

poderá contar com alunos egressos do Bacharelado Interdisciplinar. Semelhante 

estrutura demandará processos seletivos para ingresso na universidade mais voltados 

para o desenvolvimento cognitivo dos alunos do Ensino Médio, com base em 

avaliações do desempenho acadêmico de caráter processual em todos os ciclos de 

formação universitária. Assim, com mais flexibilidade curricular, mais 

possibilidade de diálogo entre as disciplinas e mais liberdade para os estudantes 

escolherem os seus itinerários de formação, a universidade brasileira poderá 

reunir as condições fundamentais para responder aos desafios do mundo do 

trabalho, das novas dinâmicas de desenvolvimento do conhecimento e da 

cidadania do século XXI. (BRASIL, 2010, p.3, grifos meus)  

 

Percebo que há uma tentativa do MEC em ampliar a adesão das IFES ao modelo de 

Bacharelados Interdisciplinares, pois em 2007, foi lançado por este ministério um documento 

denominado de Diretrizes Gerais do REUNI (2007) que apontavam recomendações às IFES 

de como construir novas propostas curriculares. Depois disto outro documento foi lançado 

(BRASIL, 2010) o qual teve a assinatura de várias IFES
52

 relevantes. Boa parte dessas IFES 

já tinha alguma proposta de BI`s e as demais, aparentemente, se dedicavam a construir suas 

propostas. 

O documento de 2010 é mais bem estruturado, e detalha alguns aspectos centrais, 

como: 

 

Escopo, implantação e acompanhamento: Os referenciais aqui propostos não 

devem ser entendidos como proposta de diretrizes curriculares nacionais. Dados o 

caráter inovador e a implantação recente dos BIs, entende-se que são requeridos 

mecanismos sistemáticos de acompanhamento e avaliação ao longo dos próximos 

dez anos, para que se alcance a consolidação necessária à definição de diretrizes 

curriculares nacionais. Ao longo desses anos, sugere-se que sejam realizadas 

avaliações dirigidas ao acompanhamento da evolução acadêmica de discentes e 

egressos, bem como da inserção destes no mundo do trabalho.‖ (BRASIL, 2010, 

p.8, grifos meus) 
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Em relação a esta citação, o MEC prevê um dispositivo para avaliar os egressos dos 

cursos do REUNI e sua inserção no mundo do trabalho. Assim, considero que meu projeto de 

doutoramento se faz relevante uma vez que traz a possibilidade de realizar outra forma de 

avaliação através de um viés analítico independente em relação ao governo, utilizando, 

inclusive, outra referência teórica que não a colocada institucionalmente. 

Sobre o perfil do egresso, o MEC aponta a seguinte descrição:  

 

As seguintes competências, habilidades, atitudes e valores deverão integrar o perfil 

dos egressos dos BIs e similares: 1. capacidade de identificar e resolver problemas, 

enfrentar desafios e responder a novas demandas da sociedade contemporânea; 2. 

capacidade de comunicação e argumentação em suas múltiplas formas; 3. 

capacidade de atuar em áreas de fronteira e interfaces de diferentes disciplinas e 

campos de saber; 4. atitude investigativa, de prospecção, de busca e produção do 

conhecimento; 5. capacidade de trabalho em equipe e em redes; 6. capacidade de 

reconhecer especificidades regionais ou locais, contextualizando e relacionando com 

a situação global; 7. atitude ética nas esferas profissional, acadêmica e das relações 

interpessoais; 8. comprometimento com a sustentabilidade nas relações entre 

ciência, tecnologia, economia, sociedade e ambiente; 9. postura flexível e aberta 

em relação ao mundo do trabalho; 10. capacidade de tomar decisões em 

cenários de imprecisões e incertezas; 11. sensibilidade às desigualdades sociais e 

reconhecimento da diversidade dos saberes e das diferenças étnico-culturais; 12. 

capacidade de utilizar novas tecnologias que formam a base das atividades 

profissionais; 13. capacidade de empreendedorismo nos setores público, privado 

e terceiro setor.” (BRASIL, 2010,p.5, grifos meus) 

 

O programa prevê também formas de progressão entre os ciclos dos BI`s do REUNI, 

porém ainda não está claro como este processo vai se consolidar e isto resulta em algumas 

reflexões que farei na tese. Vejamos mais: 

 

Progressão: No caso da formação constituir o primeiro de dois ciclos, o projeto 

pedagógico deverá especificar o modo de progressão para o segundo ciclo. 

Recomenda-se a utilização de formas processuais de seleção para a progressão, 

levando-se em conta indicadores de rendimento, aproveitamento, desempenho e 

outros.‖ (BRASIL, 2010, p.7, grifo meu) 

 

É necessário verificar se esta forma de progressão contempla todos os alunos, quais 

são os critérios adotados por ela e qual a taxa de evasão do primeiro ciclo para o segundo.  

Na dissertação, na qual busquei constatar as categorias e conceitos fundamentais 

apontadas nesses documentos citados, percebi que estes tendem a promover uma proposta de 

qualificação profissional reducionista. Isto por que os conceitos encontrados são próprios de 

uma perspectiva de adaptação pragmática ao mercado de trabalho, objetivando meramente a 

formação de força de trabalho acrítica, altamente ajustada a ordem, ou seja, a mercê das 

mudanças constantes, que fazem parte da crise cíclica do capital que sobrepõe a lógica da 
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acumulação privada em subsunção do trabalho humano (MÉSZÁROS, 2006) . Alguns dos 

termos que aparecem nos documentos estudados são: empregabilidade, empreendedorismo, 

profissionalidade, preparação para os novos desafios do mundo do trabalho, dentre outros
53

.    

 A partir deste estudo já feito, das citações anteriores, da descrição feita por Harvey 

(2009) e Jameson (1985) e das reflexões sobre este objeto, é possível afirmar que o discurso 

de defesa de uma condição pós-moderna não propõe uma oposição ao contexto atual, portanto 

é conservadora em relação à hegemonia capitalista. Jameson (1985) traz uma síntese bem 

interessante sobre este movimento:  

 

Há uma certa concordância de que a modernidade velha funcionou em posição à 

sociedade, de modos variadamente descritos como negativo, crítico, contestante, 

subversivo, oposicionista e etc. pode-se dizer algo no gênero sobre a pós-

modernidade e sua situação social? Vimos pelo qual a pós-modernidade repercute e 

reproduz  - reiterando a lógica do capitalismo da sociedade de consumo. 

(JAMESON, 1985, p.26) 

 

Percebo que as conclusões destes autores são condizentes com o contexto atual do 

ensino superior brasileiro, objetivado na proposta do REUNI. Inclusive, é possível dizer que o 

REUNI é inovador no Brasil, pois sistematiza pela primeira vez, nas últimas décadas, uma 

proposta de reforma do ensino superior brasileiro com este viés de ajuste teórico-

metodológico a uma referência do conhecimento dominante. As medidas anteriores da 

reforma eram mais voltadas para questões administrativas, de parcerias com órgãos privados, 

por exemplo.   

A seguir faço algumas citações dos documentos analisados anteriormente tanto do 

MEC quanto da UFBA, que trazem argumentações elucidativas sobre as bases teórico-

metodológicas que respaldam o REUNI.   

As Diretrizes Gerais do REUNI apontam como uma das justificativas do programa o fato de 

que os desafios do novo século exigem uma profunda e ampla reestruturação da educação superior 

visando à elevação dos níveis de acesso e permanência e o padrão de qualidade. Expansão do ensino 

superior articulado com os novos paradigmas social e econômico vigentes. 

Cito agora um trecho presente do documento Diretrizes Gerais do REUNI:  

 

Os desafios do novo século exigem uma urgente, profunda e ampla 

reestruturação da educação superior que signifique, no contexto democrático 

atual, um pacto entre governo, instituições de ensino e sociedade, visando a 

elevação dos níveis de acesso e permanência, e do padrão de qualidade. O país 
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encontra-se em um momento privilegiado para promover, consolidar, ampliar e 

aprofundar processos de transformação da sua universidade pública, para a expansão 

da oferta de vagas do ensino superior, de modo decisivo e sustentado, com qualidade 

acadêmica, cobertura territorial, inclusão social e formação adequada aos novos 

paradigmas social e econômico vigentes, conforme preconizam as políticas de 

educação nacionais. (BRASIL, 2007b, grifos meus, p.9)   

 

A proposta da UFBA, por sua vez, argumenta que: 

 

A educação superior tem sido particularmente afetada por tal dissonância entre 

pensamento e ação. Embora constituam vanguarda na produção, disseminação e 

inovação do conhecimento elaborado, em todas suas manifestações, as instituições 

continuam praticando modelos de formação humana e profissional concebidos para 

modelos de sociedade que dão sinais de exaustão ou simplesmente desapareceram. 

Tornam-se, desse modo, incompatíveis com as novas configurações da chamada 

Sociedade do Conhecimento. (UFBA, 2008a, p. 13, grifo meu) 

 

Os cursos de BI`s UFBA são estruturados com os respectivos princípios norteadores: 

 

Flexibilidade - Característica que se contrapõe à rigidez dos currículos tradicionais, 

que só admitem possibilidade pré-fixadas de formação especializada. Estudos 

recentes têm  demonstrado que não existe uma única ordem pela qual os sujeitos 

adquirem  conhecimentos   teóricos e práticos, contradizendo argumentos em favor 

das estruturas curriculares  imobilizadas  por conteúdos  obrigatórios e ordenados  

numa seqüência também    obrigatória. Recomenda-se hoje a  inserção  de  uma  

proporção  significativa  de  conteúdos  de natureza  optativa  nos  currículos,  

possibilitando  ao  aluno  definir,  em  parte,  o seu percurso  de  aprendizagem  bem  

como  reduzir  ao  indispensável  a  exigência  de pré-requisito. Autonomia – O 

princípio  da  autonomia  do  sujeito,  face  ao  seu próprio  processo de  

aprendizagem,  é condição  básica  para  a  consolidação  da  sua  competência para   

aprender   a   aprender.   A conquista de  tal   competência   é absolutamente 

necessária    a    profissionais    que    atuarão    numa    realidade    em    permanente 

transformação  e  que  terão  de  enfrentar  as  novas  situações  e  problemas  que 

estarão  sempre  emergindo  nas  suas  experiências  de  trabalho.  O conhecimento 

de técnicas  investigativas  se  constitui numa  importante  ferramenta  de  aquisição 

dessa autonomia bem como a aprendizagem de línguas estrangeiras. Articulação – 

Prevê o diálogo interdisciplinar entre os campos do saber  e  se concretizam   em   

componentes   curriculares,   constituindo-se   na   superação   da visão fragmentada 

do conhecimento. Na prática, a articulação pode ser garantida por  componentes  

curriculares de natureza    interdisciplinar    bem    como    do acréscimo  de  outros,  

de  natureza  integradora,  tais  como  Seminários,  Oficinas  e Laboratórios. 

Atualização - É um princípio que se realiza através de um adequado planejamento  

da  oferta  de  componentes  curriculares  de  modo  a  garantir  ajustes 

programáticos  periódicos  que  contemplem  os  avanços  científicos,  tecnológicos, 

as  inovações  artísticas  e  quaisquer  novidades  no  campo  do  conhecimento.  A 

inclusão  de  componentes  curriculares   como   Tópicos   Especiais,   Trabalho   de 

Conclusão de Curso  e  Atividades  Complementares  são  exemplos  de  formas  de 

atualização. Inclusão das três culturas - Os currículos dos BIs deverão contemplar 

conteúdos dos campos artístico, científico e humanístico propiciando aos alunos a 

oportunidade  de  vivenciarem  experiências  de  aprendizagem  mais  abrangentes  e 

culturalmente   enriquecedoras,   num   nível  de complexidade   compatível   com   a 

educação  superior.  Recomenda-se a inclusão de componentes  curriculares  que 

representem e articulem os três grandes campos do conhecimento elaborado.  

(UFBA, 2008a, p.22-23, grifos meus) 
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 Podemos ver abaixo uma passagem do documento da UFBA que considero bem 

interessante, pois traz a concepção teórica que subsidia os autores deste projeto a pensar a 

estrutura curricular necessária para os BI`s.  

 

A transformação da dinâmica do sistema capitalista e as mutações do modo de 

acumulação do capital, que perpassam grande parte dos dispositivos antes elencados, 

também são responsáveis pelo agendamento da cultura na cena internacional. Elas 

deslocam a ênfase do paradigma do industrialismo, a força motora do capitalismo 

clássico, com a ascensão do fenômeno que Manuel Castells chamou de ―capitalismo 

informacional‖: sistema de produção amparado na geração de conhecimentos, de 

processamento da informação e de comunicação de símbolos. Tal alteração cria um 

terreno fértil para o desenvolvimento da economia de bens simbólicos. A 

singularidade dessa nova circunstância societária vai incidir nas cruciais questões da 

realidade e da existência. Esta dupla composição ―fragmentada‖ a realidade 

contemporânea em uma realidade contígua, (con)vivida no entorno por cada 

indivíduo, e uma realidade remota, porque não inscrita no mapa de proximidades, 

agora (tele)vivida planetariamente e em tempo real como telerrealidade. Em 

verdade, estas duas dimensões da realidade, analiticamente separadas, hoje 

entrelaçam-se de tal modo na vida cotidiana que são vivenciadas como realidade una 

e contemporânea. As novas características adquiridas pela realidade-mundo impõem 

novos requisitos para uma existência pública. O existir físico na realidade tangível 

torna-se condição necessária, mas não suficiente para garantir uma existência 

publicizada. Esta requer que ao existir físico seja agregada uma outra existência, 

agora vivida na telerrealidade. Sem essa publicização possibilitada pela 

telerrealidade, a existência social não está garantida. A existência publicamente 

compartilhada passa a ser, ela mesma composta e problemática, verdadeiro campo 

de luta e poder. Propõe-se com essencial - antes de valorações, negativas ou 

negativas, quase sempre apressadas e superficiais – buscar compreender 

teoricamente a complexidade da contemporaneidade, a singularidade do caráter 

compósito de sua sociabilidade e a significativa inscrição da comunicação, em 

especial sua versão midiatizada, nesta peculiar circunstância societária estruturada e 

ambientada pelas mídias. O mundo atual é chamado por muitos autores de 

sociedade do conhecimento. Em síntese, a idéia é que o conhecimento passou a ser 

um valor e o diferencial desta sociedade. Enquanto a riqueza em outros tempos era 

contabilizada pela agricultura, pecuária ou industria hoje ela tem como eixo a 

produção do conhecimento e da cultura. No cerne desta sociedade e de seu 

desenvolvimento instala-se, portanto, sua dimensão simbólica, seu conhecimento e 

sua cultura. Hoje conhecimento e cultura tornam-se valores diferenciais nas 

sociedades contemporâneas. Agora, conhecimento e cultura são os indicadores 

mais rigorosos e preciosos do grau de desenvolvimento, integral e sustentável, de 

uma sociedade. Em síntese, conhecimento e cultura são riquezas maiores de uma 

sociedade na atualidade. (UFBA, 2008a, p.48-49, grifos meus)   

 

Abaixo apresento uma citação que inicia com problematizações interessantes, pois 

indaga como o estudante pode associar a sua formação com a sua adaptação aos desafios 

contemporâneos. Frente ao que já estudei até então, compreendo que o questionamento que 

finaliza a citação abaixo vai ao encontro da defesa de uma adaptação a lógica hegemônica da 

sociabilidade capitalista, travestida neste discurso pós-moderno. Vejamos o trecho: 

 

Os jovens sentem-se desamparados diante de questões cruciais para suas vidas: O 

que justifica meu esforço para concluir uma formação universitária? O que eu ganho 
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com isto? O que estas disciplinas têm a ver com a minha prática profissional futura? 

Vale a pena estudar esta matéria? Afinal, que profissão é esta? Será que terei 

emprego no futuro? Por outro lado, a universidade deve se perguntar: O que 

determina a satisfação do aluno? O que faz o aluno permanecer na instituição? 

Como envolver e motivar os alunos para as atividades acadêmicas? Como gerar a 

colaboração entre alunos e universidade na consecução de metas comuns, tais 

como uma formação profissional afinada com as demandas e desafios 

contemporâneos? (UFBA, 2008a, p.70)  

 

 A passagem a seguir é longa, porém pertinente, pois a mesma permite a melhor 

compreensão do aspecto que acabo de me referir: a adaptabilidade prevista na proposta de 

graduação. Considero este fragmento importante para o fechamento da idéia apresentada neste 

sub-captítulo:   

 

Não é mais novidade, portanto, dizer que o mundo do trabalho oferece cada vez 

menos emprego formatados e etiquetados à maneira de cargos e funções definidas 

com base em títulos de graduação universitária. Isto vale até para as profissões mais 

tradicionais. O profissional precisa aceitar o desafio de criar e recriar os próprios 

―empregos‖. Isto significa ter sensibilidades às necessidades dos problemas 

emergentes na sua comunidade e perceber e formalizar a sua contribuição particular 

para o atendimento destas situações. Para tal, é imprescindível uma formação geral 

sólida na sua grande área de atuação; pois esta visão ampliada lhe permitirá um 

diálogo com outros profissionais, tecnologias e recursos, resultando na criação de 

produtos e serviços inéditos e sintonizados com o seu ambiente de mercado. Não há 

mais espaço para uma atuação profissional preocupada em manter-se dentro do 

estereótipo predominante na cultura ocupacional da sua categoria. Assistimos 

profissionais de formações acadêmicas distintas contribuírem em projetos de 

objetivos comuns. E sabe-se, ademais, que grandes oportunidades de carreira estão 

nas interfaces das áreas do conhecimento, o que exige criatividade para fazer 

conexões nos campos diversos. O conceito de carreira profissional significou, 

durante muito tempo,  alcançar um posto  de  trabalho  com  estabilidade  vitalícia,  

percorrer  uma  trajetória razoavelmente  previsível  de  promoções  hierárquicas  e,  

por  fim,  obter  a aposentadoria  por  tempo  de  serviço.    Hoje  este  destino  está  

reservado  a  uma minoria de trabalhadores  inseridos  no  serviço público, não  

sendo  o  padrão mais comum  no  mundo  do  trabalho  como  um  todo.  A  noção  

de  carreira,  antes ancorada  em premissas  de  estabilidade  e previsibilidade,  tem 

assumido, cada  vez mais,  as  feições  de  uma  viagem  sem  roteiro  e  sem  destino  

definidos.  Uma trajetória  crivada  de  decisões  e  adaptações  em  curso.  A  

carreira  de  gerações passadas  poderia  ser  descrita como uma  viagem de trem,  

com  trilhos,  paradas  e ponto de chegada. As novas e presentes gerações estão 

aprendendo a pilotar uma carreira que mais parece um veículo para todos os terrenos, 

sem trilhos ou trilhas, e sem porto seguro.  A velocidade dos avanços tecnológicos e 

seus impactos nos processos de trabalhos e na sua gestão requerem atualizações 

constantes das competências profissionais e,  em  alguns  casos,  tão  aceleradas,  

que  jovens  recém-graduados  já  constatam sua  defasagem  com  relação  às  

inovações  recentes  em  seu  campo  profissional.  Tais transformações  exigem  

indivíduos  criativos e polivalentes,  com  a adaptabilidade  de  quem  possui  

competências  diferenciadas  e  encontra  novos caminhos  para  contribuir  à  

solução  de  problemas.  Isto  significa  conectar-se  a diversas  fontes de informação, 

atravessando  fronteiras, sabendo  integrar e aplicar conhecimentos. Neste cenário, 

o empreendedorismo tornou-se o imperativo para a sobrevivência  da  carreira,  

o  que  significa  a  autogestão  da  vida  profissional através  da  auto-avaliação,  

exploração  de  oportunidades,  planejamento, formação de parcerias e 

adaptabilidade às mudanças. Porém, no sistema educacional brasileiro, 

constata-se a carência de  oportunidades para  os  estudantes  explorarem a  
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complexidade do  mundo  do  trabalho e  das  suas possibilidades vocacionais, 

diversificando e dinamizando a sua visão de mundo e de si  próprios,  antes  de  

optarem,  conclusivamente,  por  uma  ocupação  específica  no momento do 

vestibular.  Desde os 15/16 anos, os estudantes são pressionados  a optar  pela  

profissão  futura,  de  modo  a  definir  o  curso  de  graduação  a  ser realizado.  

Portanto, desde  o  ensino  médio, ou antes,  inicia-se um estreitamento da  —visão  

de mundo― das  novas  gerações,  que  se  tornam  aspirantes à  profissão antes  de  

explorar,  conhecer  e  construir  significados  e  saberes  sobre  a  vida coletiva,  o  

mundo  do  trabalho,  seus  objetivos  e  valores.  Deste  modo,  são propiciadas  

decisões  impulsivas,  mal  informadas,  guiadas  por  estereótipos equivocados  sobre  

as  ocupações  ou  por  fórmulas  mágicas  de  sucesso  na  vida profissional. Neste  

sentido,  observam-se  jovens  submetendo-se  a  escolhas  pessoalmente 

insatisfatórias, mas que, por exemplo, supostamente trarão  uma carreira estável e 

compensadora  no  serviço  público.  E  ao  ingressarem  nas  instituições  de  ensino 

superior,  inserem-se  numa  matriz  profissionalizante  que  deixa  de  lado  a 

formação  mais  abrangente,  de  caráter  pessoal,  interdisciplinar,  social,  etc.  No 

Brasil  formam-se  bacharéis  desinformados  sobre  as  grandes  questões  do  seu 

tempo, limitados na sua capacidade de ler e escrever  num grau de complexidade 

compatível  à  taxa  de  conhecimento  pertinente  as  suas  responsabilidades 

profissionais, entre  outras deficiências  igualmente  dramáticas. Basta  constatar  a 

surpresa que desperta um texto universitário bem escrito, porque saber escrever se  

tornou  algo  extraordinário,  e  não  uma  obrigação  básica  do  universitário 

brasileiro. A  mentalidade  corporativa  focada  em  credenciais  universitárias  está  

em descompasso com a emergência do conceito de competência, onde o trabalhador 

é valorizado e reconhecido pela sua contribuição efetiva à coletividade e não pela 

posse  de  títulos  ou  cargos.  Da  mesma  forma,  a  mobilidade  entre  funções, 

mudanças  de  ocupação  e  outras  transições  tornaram-se  rotina  no  mundo  do 

trabalho,  enfraquecendo  a  relação  entre  a  especialidade  da  formação  inicial, 

universitária  ou  não,  e  a  especialidade  do  posto  de  trabalho  exercido.  Neste 

contexto,  tornam-se  mais  efetivas  as  formações  de  menor  duração,  tais  como 

certificações  e  cursos  complementares,  que  possibilitam  maior  flexibilidade  e 

aproveitamento  das  oportunidades  num  ambiente  caracterizado  por  ciclos 

acelerados de renovação de conhecimentos, tecnologias e práticas. Portanto,  

observa-se  que  a  universidade  brasileira  está  na  contramão  das exigências  de  

um  mundo  do  trabalho  complexo  e  dinâmico.  Amarrada a  um currículo  

profissionalizante,  a  educação  superior  acaba  se  descuidando  da preparação 

dos  estudantes para uma realidade  em transformação constante,  no qual as  

profissões  perdem  seus  contornos  ou  ficam  obsoletas  rapidamente  e  as 

mudanças  de  emprego  e  de  ocupações  são  freqüentes  ao  longo  da  vida.  Por 

outro  lado,  uma  formação  básica  generalista  se  constitui  no  fundamento  da 

adaptabilidade,  da  criatividade  e  da  capacidade  de  diálogo  necessárias  ao 

trabalhador  moderno.  Neste  sentido,  urge  ampliar  e  dar  maior  flexibilidade  aos 

itinerários  de  educação  superior oferecidos  no  Brasil.  As novas  gerações  devem 

ser  preparadas  para  assumir  o  controle  das  suas  carreiras.  O  ensino  

superior deve  preocupar-se  em  desenvolver  competências  de  autogestão  

profissional, numa  concepção  da  carreira  como  uma  construção  progressiva  de  

percursos associados  com  recursos  de  formação  que,  a  cada  ciclo  de  carreira,  

lhes permitam conservar horizontes de evolução no papel de trabalho. Assim, a 

reação negativa de segmentos - reduzidos - de estudantes  à proposta de  nova  

estrutura  curricular  que  garanta  esta formação generalista  e  focalizada em  

competências  básicas,  mesmo  sem  prescindir  da  formação  profissional posterior,  

nos  parece  ancorada  em  um  pouco  amadurecimento  das  discussões sobre  a 

dinâmica do  mundo  do trabalho contemporâneo  e as  exigências que  ela coloca  às  

Instituições  de  ensino.  Ao contrário  da  precarização  da  formação oferecida  de  

que  é  acusado  injustamente,  o  que  o  projeto  da  Universidade Federal da  Bahia  

almeja  é  exatamente  o  oposto  œ  ampliá-la  em  várias dimensões,  formando  um  

jovem  com  maior  capacidade  para  construir  carreiras satisfatórias  em  um  

cenário  que  se  transforma  de  modo  tão  dinâmico  e acelerado. (UFBA, 2008a, 

p.72 -74, grifos meus)   

 



110 

 

 

3.2 Manifestações da condição pós-moderna 

 

 

 De acordo com os autores que apresento abaixo, a condição pós-moderna perpassa 

diversos campos da nossa sociabilidade. Desde aspectos sociais, culturais e políticos, a pós-

modernidade vem trazendo mudanças em relação ao período moderno.  

 Estes autores, nos textos utilizados como referência para esta discussão, tratam de 

questões do campo da estética, da vida urbana, da violência nas cidades, da sociedade do 

consumo. Porém, frente à amplitude do tema, foco nas temáticas das repercussões no mundo 

do trabalho, principalmente no que se relaciona as similaridades com a política do REUNI.  

 Também situo alguns elementos da sociabilidade que auxiliam a pensar a referência 

epistemológica deste paradigma. Para desenvolver este tópico me debruço sobre eixos: 

conceitual, social e da cultura.        

 

 

3.2.1 A condição pós-moderna e suas esferas: conceitual, social e cultural 

 

 

 Jameson (1985) argumenta que a Pós-modernidade é até hoje um conceito pouco 

aceito ou compreendido. O autor aponta que existe resistência atribuída desde as obras de 

arte, a música, a arquitetura moderna, dentre outras. Para este autor, é possível datar esta nova 

fase do capitalismo, que se deu a partir do crescimento econômico do pós-guerra dos Estados 

Unidos, no final dos anos 40 e começo dos anos 50. Ou então na França, desde a instituição 

da Quinta República, em 1958. Os anos 60, para Jameson é um momento chave em que 

ocorre uma nova ordem internacional. Fenômenos como a Revolução Verde, a informatização 

e a mídia eletrônica contribuem para esta nova ordem. 

 Destaca que são várias as formas de pós-modernismo e que não é fácil precisar este 

conceito. Sabe-se que ele parte da oposição ao período moderno. Para Jameson o emprego 

apropriado deste conceito deve ser no sentido de que este não é apenas um termo para a 

descrição de determinado estilo. É também um conceito relacionado a determinado período 

histórico que tende a relacionar um novo tipo de vida social a uma nova ordem econômica54.  

                                                           
54

 Chamada por vezes de sociedade pós-industrial, do consumo, da mídia, do espetáculo, do conhecimento.  
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 Diante deste contexto, a lógica capitalista atual e seu apelo ao consumo, se encaixam 

perfeitamente a esta sociabilidade pós-moderna que é louvada. Jameson denomina esta fase de 

capitalismo tardio. A questão do consumo adquire centralidade no discurso pós-moderno e é 

apropriado pelo capitalismo tardio, pois se encaixa na perspectiva de que o sujeito é aquilo 

que ele consome. Logo, ele determina o rumo da sua vida, a sua personalidade, na medida em 

que ele consome o que lhe é conveniente.  

 O capitalismo por sua vez se adapta a este discurso, utilizando de estratégias de 

marketing alegando que os sujeitos ou o cliente é quem diz o que o produtor deve fazer. Em 

última instância o consumidor é soberano. Há todo um discurso hegemônico também 

atestando que a democracia da livre concorrência entre corporações capitalistas atribui ao 

cliente o poder final de escolha de que produto e de que empresa ele vai consumir. 

 Fonseca (2007) e Harvey (2009) constatam o mesmo fenômeno e também apontam a 

mesma contradição deste discurso. Os autores comprovam que há uma tendência do 

capitalismo, em médio prazo, de acabar com a livre concorrência, logo um conglomerado de 

empresas, controlados pelo mesmo grupo reduzido de pessoas, ditam o que é produzido e o 

que deve ser consumido.   

 Diante da necessidade de entender melhor este acontecimento, é imprescindível 

recorrer ao que Marx (2008) formulou sobre a produção, distribuição, circulação e consumo 

de mercadorias. Este autor aponta que de nada adianta a produção se esta for totalmente 

dissociada da necessidade ou do valor de uso daquela mercadoria para o sujeito que consome. 

Esta relação, portanto é dialética e interdependente. Porém, a quantidade e a característica do 

que é produzido estão concentrados nas mãos do capitalista.  

 Neste último quesito, Harvey e Fonseca demonstram como o capitalismo impõe novos 

padrões de consumo e novas tendências. Por exemplo, a través da obsolescência das 

mercadorias produzidas. A tecnologia atual é um caso extremo deste ciclo, pois é pensada 

para se tornar logo ultrapassada e incompatível com uma futura tecnologia que deve surgir em 

pouco tempo. Isto gera a cultura do descartável e a procura insaciável pelo novo.  

 Jameson argumenta que hoje vivemos numa era que tudo se torna obsoleto de forma 

muito veloz e que nas décadas anteriores a perspectiva da produção capitalista não era assim. 

Isto tem implicações na subjetividade das pessoas e tem graves conseqüências para o meio 

ambiente55. Fonseca (2007), então, deduz que se trata de um mito este louvor, a livre 

concorrência capitalista e a soberania do sujeito de escolher o que consome. Bauman (2001) 

                                                           
55

 Haja visto a quantidade de lixo eletrônico produzido por ano, principalmente nos EUA.  
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conclui que essa é uma era da modernidade líquida, em que tempos fluídos marcam a nova 

sociabilidade contemporânea. As relações tornam-se fluidas também, tudo ligeiramente se 

torna efêmero e o consumo adquire uma evidencia muito latente, como se o acesso a produtos 

cada vez mais novos e mais supérfluos também fosse a redenção do vazio insaciável que a 

modernidade líquida proporciona, Bauman (2008).   

 Voltando a questão da imprecisão do conceito de pós-modernidade, Moraes (1995) 

demonstra, na mesma linha de Jameson, que:  

 

[...]o discurso pós-moderno e as teorias que o compõem não expressam, por certo, 

um corpo conceitual coerente e unificado. Ao contrário, quando se quer delimitar o 

seu sentido, nos deparamos com uma pluralidade de propostas e interpretações, 

muitas vezes conflitantes entre si. Entre seus representantes mais notáveis existem 

diferenças marcantes e só uma leitura superficial poderia incluí-los em uma mesma 

corrente de pensamento. Na verdade, o que se convencionou chamar de pós-

moderno possui hoje tanta abrangência que se transformou em um tipo de "conceito 

guarda-chuva", dizendo respeito a quase tudo: de questões estéticas e culturais, a 

filosóficas e político-sociais. (MORAES, 1995, p. 46)  

 

 Em relação ao conhecimento, a respectiva autora demonstra que há no discurso pós-

moderno uma indeterminação total no que vem a ser o mundo moderno, sendo que este é visto 

de forma fragmentada, desintegrada, heterogênea, plural, descontínuo, em que não existe uma 

totalidade, mas sim particularidades e realidades individuais. Moraes ainda afirma que a 

própria subjetividade humana fica diluída em jogos de linguagem, interpretações e 

simbolismos particulares. Jameson (1985) também chega a esta conclusão.  

 Ainda discutindo a questão do conhecimento, Jameson define que: 

 

O segundo traço desta linha de pós-modernismos é a dissolução de algumas 

fronteiras e divisões fundamentais, notadamente o desgaste da velha distinção entre 

cultura erudita e cultura popular (a dita cultura de massa). Possivelmente esta é, 

entre todas, a mais desalentadora manifestação da pós-modernidade, sob o ponto de 

vista universitário — o qual tem tradicionalmente interesses declarados tanto na 

preservação de um domínio de cultura qualificada e de elite contra o cerco de 

filistinismos, do kitsch, da porcaria, da cultura de Seleções ou dos seriados de TV, 

quanto na transmissão de técnicas de leitura, audição e modos de ver difíceis e 

complexos a seus iniciados. (JAMESON, 1985, p.17)  

 

 A concepção pós-moderna questiona a possibilidade de se construir qualquer discurso 

teórico que se proponha universal. Para Moraes, Jameson e Harvey esta tendência tende a 

repercutir no campo político, como, por exemplo, a rechaça das propostas emancipatórias ou 

dos movimentos classistas unificados. Sendo que para os pós-modernos, a identidade dos 

sujeitos é constituída pelas questões particulares que marcam as diferenças dos sujeitos entre 
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em si. Ganham evidência movimentos de reivindicações pontuais, não menos importantes, 

porém restritas, como as lutas de gênero e étnica. Para Saflate (2012) antes desta ênfase pós-

moderna, as lutas sociais eram marcadas pela construção da unidade dos sujeitos, 

principalmente pelo viés classista. Entretanto, atualmente, o mote das lutas sociais trava-se na 

demarcação das diferenças.   

 Estas questões repercutem fortemente nos confrontos atuais entre o capital e o 

trabalho, principalmente na retirada de direitos trabalhistas, nas mudanças do sindicalismo e 

na flexibilização do trabalho. No tópico seguinte falarei mais sobre isto.            

 Penso que o fenômeno de exclusão social das minorias deve ser devidamente debatido 

e politizado. É árdua a posição de exclusão que setores como os negros, os homossexuais, os 

imigrantes passam. Sem dúvidas existem mediações subjetivas próprias de cada movimento 

que podem criar estatutos políticos particulares. Entretanto, a análise da história recente, das 

lutas sociais, me levam a concluir que estas lutas restritas nelas mesmas dificultam a 

mobilização e a solidariedade de mais setores da sociedade simpáticos com a causa, porém 

não pertencentes diretamente a estes grupos.  

 A disputa entre as classes dominantes e as minoritárias vem sendo triunfada pelo 

modos operandi, na medida em que as parcelas excluídas se fragmentam. Desta forma 

compreendo que a fragmentação não é uma tática interessante para quem propõe a superação 

da opressão. 

 A opressão, em geral é associada a múltiplos fatores, como nos casos da violência 

contra homossexuais. Um negro, pobre e homossexual tende, na sociedade brasileira a sofrer 

mais pressões do que um homossexual com uma condição econômica mais favorável e 

branco. Por mais que este sujeito, negro, sofra violências simbólicas, morais e até físicas mais 

fortes pela orientação sexual dele, todas estas interpelações perpassam a sua condição social. 

Logo, penso que tais questões devem ser pensadas e combatidas conjuntamente.     

 Moraes compreende que esta perspectiva analítica e política, encontram subsídio em 

elaborações foucaultianas, sobretudo na discussão sobre a microfísica do poder. Entendo que 

Foucault localiza a sua crítica de forma pertinente. Suas elaborações nos auxiliam a evitar 

equívocos como, por exemplo, os processos de burocratização política vistos na experiência 

soviética. No entanto, compreendo, assim como Moraes, que as elaborações de Foucault 

deram respaldo teórico para formulações pós-modernas. 

 

Teóricos pós-modernos expressam suas reivindicações na linguagem da diferença e 

do particularismo, afinam serem ilusórias as formas institucionalizadas de poder, 
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sobretudo os macropoderes (o do Estado, por exemplo), pois concebem - na mais 

pura tradição foucaultiana - a realidade social como tecida por uma rede capilar de 

micropoderes, que vigiam e disciplinam a vida privada, social e política. (...) Hoje, 

se pratica mais e mais uma espécie de escrita simplesmente denominada "teoria" 

que, ao mesmo tempo, é todas e nenhuma dessas matérias. Esta nova espécie de 

linguagem, associada em geral à França e à teoria à francesa, tem se difundido 

amplamente, marcando o fim da filosofia como tal. Como, por exemplo, deve ser 

chamada a obra de Michel Foucault — filosofia, história, teoria social ou ciência 

política? É "indecidível", como se diz nos nossos dias; o que estou insinuando é que 

esse tal "discurso teórico" pode perfeitamente ser incluído entre as manifestações da 

pós-modernidade. (MORAES, 1995, p.48)  

 

 Esta concepção de mundo tem desdobramentos também na esfera da cultura.  De 

acordo com minha leitura e interpretação de Jameson (1985, p.21), ele argumenta que existe 

uma incapacidade de se relacionar com o tempo e história atualmente, pois a produção 

cultural foi empurrada para o interior da mente. Para dentro do sujeito, por meio dos jogos de 

linguagem. Ele compreende que o sujeito hoje faz uma leitura do mundo a partir dos seus 

olhos e só, assim como no mito da caverna de Platão, em que os sujeitos construíam seus 

significados do mundo a partir da parede de seu confinamento.  

 

Figura 1 – Alegoria da Caverna – Mito da Caverna de Platão. 

 

 

O passado histórico é buscado por meio das nossas referências e imagens e 

estereótipos. Desta forma o passado histórico está fora do alcance. Ele demonstra, através de 

exemplos de filmes, que se propõem a ser nostálgicos, porém usam referências estéticas 
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contemporâneas. O autor conclui que a realidade acaba sendo transformada em imagens, 

ocorre uma fragmentação do tempo em uma série de presentes perpétuos.  

 

 

3.2.2 A face da flexibilização da força de trabalho e as repercussões no plano político 

 

 

 Indiquei no tópico anterior algumas repercussões no campo político que a condição 

pós-moderna gera. Isto será mais detalhado agora, assim como, serão feitas associações com 

esta lógica frente à formação da força de trabalho na contemporaneidade.  

 Antunes (1998) demonstra como a passagem do sistema fordista para a lógica toyotista 

teve diversas resultantes no mundo do trabalho. Ele explana como os processos de trabalho 

agora passam a ter como princípio não mais a produção em série e de massa, mas sim a 

flexibilização da produção, a especialização flexível.  

 Entram em jogo também elementos como os Círculos de Controle de Qualidade 

(CCQ), a gestão participativa, a busca da qualidade total, também os direitos do trabalho são 

aos poucos substituídos por um processo de desregulamentação, de modo a adotar os valores 

do capital como única referência. 

Em Harvey (2009), existem algumas passagens que auxiliam, no meu estudo de 

doutoramento, a compreender uma das faces desta lógica atual do capitalismo, a flexibilização 

de direitos trabalhistas e a precarização das condições de trabalho.  

Harvey (idem) denomina esta lógica de acumulação flexível. Antunes (1998) também 

compartilha da conceituação de Harvey. O último autor destaca que há uma crescente no 

processo de flexibilização (subcontratação, emprego temporário, e atividades autônomas) 

além de outros fenômenos, em todo o mundo, que diferem do processo fordista. Ele defende o 

ponto de vista de que na lógica capitalista atual há uma combinação de sistemas de produção, 

sendo que algumas vezes predomina ainda o modelo fordista e em outros lugares já ocorre um 

domínio da lógica toyotista. Há desta forma uma transição do modelo fordista para o toyotista 

em que os dois sistemas encontram-se, por vezes , articulados.  

 Harvey atribui a necessidade de uma transição de sistemas à uma resposta do 

capitalismo para as suas crises, principalmente do setor financeiro. Ele enaltece a constatação 

de que o capitalismo tende a desvalorizar a força de trabalho diante das suas crises estruturais. 
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Ele pondera também que tais medidas, do capitalismo, sejam eficazes para dar uma solução a 

curto prazo aos problemas cíclicos do capital.  

 Destaco, porém que, em lugares como o Brasil, em que a lógica da acumulação 

flexível adquiriu força, os desdobramentos desta reconfiguração do mundo do trabalho 

repercutem de forma densa. 

Antunes e Harvey descrevem a estrutura do toyotismo no processo produtivo do 

capital. Estudando a literatura que trata da categoria qualificação profissional e analisando o 

campo de estudo que me dedico (universidades federais brasileiras) é notório que a estrutura 

toyotista transcendeu o sistema produtivo meramente, e neste caso há uma incorporação da 

lógica da acumulação flexível na educação superior.  Também nas empresas e demais 

atividades que, conforme Marx elaborou, não realizam trabalho propriamente dito, tais 

orientações estão presentes.    

 A especialização flexível, conforme Sabel e Piore (apud Antunes 1998), seria: 

 

A expressão de uma processualidade que, tendo especialmente ―Terceira Itália‖ 

como experiência concreta, teria possibilitado o advento de uma nova forma 

produtiva que articula, de um lado, um significativo desenvolvimento tecnológico e, 

de outro, uma desconcentração produtiva baseada em empresas médias e pequenas, 

―artesanais‖. Esta simbiose, na medida em que se expande e generaliza, supera o 

padrão fordista até então dominante. Esse novo paradigma produtivo expressaria 

também, sempre segundo os autores citados, um modelo produtivo que recusa a 

produção em massa, típico da grande indústria fordista, e recupera uma concepção 

de trabalho que, sendo mais flexível, estaria isenta da alienação do trabalho 

intrínseca à acumulação de base fordista. Um processo ―artesanal‖, mais 

desconcentrado e tecnologicamente desenvolvido, produzindo para um mercado 

mais localizado e regional, que extingue a produção em série (...) seria então 

responsável pela superação do modelo produtivo que até recentemente dominou o 

cenário da produção capitalista. (ANTUNES, 1998, p.17-18, grifos do autor) 

 

 Harvey (2009) aponta também que na acumulação flexível há uma ênfase no sistema 

financeiro, assim como ocorre um apelo à inovação comercial, tecnológica e a organização do 

trabalho. Envolve também rápidas mudanças do padrão de desenvolvimento desigual, entre 

setores e regiões geográficas diferentes. Há ainda uma ampliação no chamado setor de 

serviços, a partir de empresas terceirizadas que prestam serviços para outras empresas. Desta 

forma o fornecimento de certas matérias primas, dependeria de um número de empresas 

associadas e não se concentraria em uma única empresa ou indústria. Isto tem fortes reflexos 

no processo de regulamentação do trabalho e interfere, dificultando, diretamente a 

mobilização sindical
56

.   

                                                           
56

 Antunes (1998) demonstra como agora o sindicalismo adquire características de sindicalismo de empresa, que 

é responsável pelo controle da produção, por pensar metas da empresa. Este acaba sendo mais um instrumento 
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 Harvey demonstra que outros mercados, até então não tão explorados, começam a ter 

forte expansão: os países de capitalismo periférico.  

Este processo de transformações é fruto da crise do capital dos anos de 1970, que 

frente às crises de excesso de produção do fordismo, diante da baixa procura de certos 

produtos, as indústrias tendem agora a produzir só por demanda
57

, a maximizar a produção, 

buscando formas de um mesmo trabalhador produzir mais, no menor tempo possível e da 

melhor forma.  

 Harvey destaca que este processo associado ao desemprego estrutural, à 

desqualificação do trabalho, fruto da flexibilização e à desregulamentação do trabalho trouxe 

uma série de conseqüências negativas para os trabalhadores o que dificulta a sustentação da 

tese de que o capitalismo tem um caráter progressista. 

   Valores como o empreendedorismo, a meritocracia, a necessidade de cada 

trabalhador desenvolver a sua empregabilidade, ganham evidência.  

 Na empresa Toyota
58

 emerge o enaltecimento da polivalência do trabalhador, que 

conforme Antunes (1998, p.26), ―mais do que expressão e exemplo de uma maior 

qualificação, estampa a capacidade do trabalhador em operar com várias máquinas, 

combinando ´várias tarefas simples`‖. Estes trabalhadores transformam-se em 

multifuncionais. Para garantir então a empregabilidade, o trabalhador deve ter uma 

profissionalidade que vá de encontro a esta lógica. Assim ele passa a ter condições de se 

manter no mercado de trabalho.  

Esta polivalência do trabalhador eleva a intensificação do trabalho. De acordo com 

Rosso (2008), ―intensificação tem a ver com a maneira como é realizado o ato de trabalhar. 

Esse é o primeiro elemento a destacar sobre a intensidade: ela se refere ao grau de dispêndio 

de energias realizado pelos trabalhadores na atividade concreta‖. (p.20)   

Rosso (Idem, p.21) pondera também que a análise da intensidade do trabalho está 

voltada para os resultados. Em resumo, é possível afirmar que quanto maior for a intensidade, 

mais trabalho é produzido no mesmo período de tempo considerado. E este aspecto na história 

da humanidade constitui um fator chave para o crescimento e desenvolvimento do econômico. 

Porém é preciso pensar na exploração da força de trabalho que isto gera.     

                                                                                                                                                                                     
da lógica toyotista de que o trabalhador é um mebro da família (da empresa) e deve ―vestir a camisa da 

empresa e não pensar individualmente no seu salário, em contrapartida as possíveis dificuldades da empresa. 

Na Toyota foi construído o lema: ―proteger a nossa empresa para proteger a vida!‖ 

 
57

 Conforme o modelo de supermercados dos EUA que repõem o estoque somente quando este é vendido.  

 
58

 Empresa japonesa montadora de carro.  
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É importante destacar que neste compasso, a estrutura de trabalho muda 

constantemente conforme o desenvolvimento tecnológico, logo o trabalhador deve 

desenvolver meios de sempre se atualizar as novas conformações vigentes. Esta é uma das 

nuances que demonstram a chamada imprevisibilidade do mercado que o trabalhador deve 

estar ciente e se submeter. Também a financeirização exacerbada contribui para esta lógica de 

inconstância do capitalismo.  

 Fazendo um diálogo sobre o que a lógica da acumulação flexível exige atualmente da 

qualificação profissional do trabalhador e os saberes profissionais que estes têm que 

desenvolver na sua atividade cotidiana, compreendo que é exigido um grau alto de 

conhecimentos tácitos sobre o fazer laboral. Como Antunes e Harvey apontam, é exigido do 

trabalhador uma polivalência que dê conta das constantes mudanças do mercado de trabalho. 

E é necessário também um alto grau de adaptabilidade às incertezas. Isto demanda uma 

inteligência profissional elevada. Porém estas exigências não refletem, em geral, em 

benefícios para o trabalhador, como a estabilidade no emprego, não evitam, por diversas 

vezes, a terceirização e desregulamentação dos serviços, ou até mesmo uma valorização à 

altura do grau de complexidade que os trabalhadores desenvolvem.   

 Braga (2012, p.183) descreve que havia, no pensamento de muitos autores da 

sociologia do trabalho e de outros campos, uma indicação de que a passagem do regime de 

trabalho fordista-taylorista para o trabalho complexo proporcionaria aos empregados novas 

formas autônomas, criativas e inovadoras de conhecimento. Castells (2002) chamou isso de 

informacionalismo. Este último autor considerou que esta lógica estaria potencialmente 

acessível a todos.    

 Contudo, com a consolidação do projeto neoliberal, notamos a ampliação do trabalho 

precarizado e a conformação de uma ampla parcela de precariados, tanto nos países do centro 

do sistema, quanto os periféricos. A própria transformação tecnológica serviu de pilar para 

flexibilizar o trabalho, não no sentido da emancipação do trabalhador, mas na elevação da 

precariedade da sua situação.     

 No Brasil, juntamente a isso tivemos, nos anos 1990, um amplo processo de 

privatizações, de entrada do capital financeiro e do desemprego, o que colocou o país de vez 

na rota da mundialização do capital. Para Braga (2012, p. 185) o resultado disso foi a difusão 

da empresa neoliberal em rede com predominância financeira.   



119 

 

 

 Para termos uma ideia da brutalidade dessa sociabilidade, de 1989 para 1999, a 

quantidade de desempregados saltou de 3% para 9,6% da população economicamente ativa, 

Braga (2012, p. 184).      

 Os elementos descritos acima têm um reflexo direto no processo de formação dos 

trabalhadores, pois diversas vezes, a formação fica atrelada meramente e acriticamente a esta 

adaptação ao mercado de trabalho. Demonstrei anteriormente como o REUNI está envolvido 

nesta lógica.  

Druck (2001), através das suas pesquisas
59

, constatou que, associada à perspectiva de 

qualificação profissional aqui discutida, aumentou no mundo, da década de 1990 até os dias 

atuais, as políticas de cunho neoliberais, assim como vem ocorrendo o processo de 

reestruturação produtiva. A autora constata que faz parte da lógica de flexibilização do 

capitalismo, desqualificar a força de trabalho e a própria formação do trabalhador. Ela situa 

que, no Brasil, ocorreu primeiramente uma desqualificação do ensino médio e agora há no 

ensino superior esta mesma tendência. 

Casanova traz uma passagem interessante sobre esta discussão: ―Georges Friedman 

estimava que só 10% do pessoal de uma empresa moderna requer iniciativa e deve aperfeiçoar 

seu critério e enriquecer seus conhecimentos‖, Casanova (2006, p.26).  

Esta formulação é reveladora à medida que é reconhecido que, por conta da divisão 

social do trabalho, nem todos os profissionais de uma empresa são chamados a dominarem 

alguns tipos de conhecimentos oriundos de qualificações profissionais. Portanto, a empresa 

capitalista reconhece a diferença hierárquica e social entre quem se apropria de determinados 

conhecimentos ou não. Contraditoriamente, é sabido pelo próprio senso comum que quanto 

mais qualificação tem um trabalhador, mais chance de ser empregável ele tem.  

O problema consiste quando em momentos de crise e baixo crescimento do mercado, 

se usa como critério de empregabilidade a maior qualificação dos candidatos ao emprego. 

Logo, materializa-se o processo de flexibilização e desqualificação do trabalhador, pois 

mesmo com um repertório mais elevado de possibilidades, o trabalhador se submete à ofícios 

de menor remuneração.        

Braga (2012) localiza esse fenômeno na realidade brasileira a partir da categoria do 

precariado. Nessa situação, certa parcela significativa da nossa sociedade (de capitalismo 

dependente) se encontra na condição de precariedade em relação a sua colocação nas relações 

mercantilistas e do mundo do trabalho. 
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O precariado seria a parte mais mal paga e explorada da classe trabalhadora urbana e 

dos trabalhadores agrícolas, assim como os excluídos, a população pauperizada e o 

lupemproletariado
60

. As suas características são: é uma população flutuante, ou seja, são 

trabalhadores ora absolvidos ora expelidos pelas empresas; também é uma população latente, 

o que significa que tem jovens e trabalhadores industriais à espera de uma oportunidade para 

deixar os setores tradicionais e serem incorporados na indústria; tem também uma população 

estagnada, que é uma parte da força de trabalho já ocupada, que, no entanto, executa funções 

deterioradas e mal pagas, que sua vida cairia para níveis subnormais de existência. Esses 

sujeitos também apresenta, uma condição de mobilização coletiva importante, (BRAGA, 

2012, p. 17-28). O autor refuta assim algumas teses de que esta população seria desprovida da 

capacidade de se organizar politicamente e galgar conquistas reivindicatórias.          

Braga (2012, p.19) vai demonstrar que se a crise do sistema fordista proporcionou 

piores condições de trabalho e de bem-estar à população das nações de capitalismo central, na 

periferia, a precariedade sempre foi regra. Ele vai explicar como os trabalhadores 

precarizados constantemente estão colocados em situação de trânsito entre a possibilidade de 

exclusão socioeconômica e o aprofundamento da exploração econômica.      

No Brasil, a consolidação neoliberal modificou o estatuto do trabalho. As relações 

coletivas fordistas foram substituídas pela individualização (empregos por conta própria, 

aumento da concorrência entre os próprios trabalhadores, colapso das formas de solidariedade 

fordista) e pela flexibilização (trabalhos temporários, ―racionalizados‖), o risco do 

desemprego e a repressão aos sindicatos fragilizaram a capacidade de defesa dos 

trabalhadores brasileiros.       

A relação mais direta do objeto que aqui estudo com a conformação da massa do 

precariado é que à medida que esta perspectiva civilizatória se consolida nas relações 

econômicas e sociais, se formam também bases para um projeto de educação para direcionar 

os trabalhadores que atenderão a esta perspectiva.   

Compreendo que o REUNI e o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) 

tem esta mediação. Quando Braga (2012) escreve sobre as consequências do fortalecimento 

da perspectiva neoliberal no Brasil, ele aponta a evidencia de relação mais individuais e a 

concorrência entre trabalhadores. Pude notar fortemente estes aspectos nas falas dos discentes 

pesquisados.       
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 Marx (1978) definia essa categoria como ―o lixo de todas as classes‖. Seriam indivíduos arruinados, burgueses 
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Também entendo que o argumento de justificativa da formulação do curso vai ao 

encontro da adaptação à lógica flexível do mundo do trabalho. Quando se afirma que o curso 

deve ser flexível, pois a nova sociabilidade contemporânea também é assim.    

O BIS manifesta tensões graves na relação empregabilidade e diploma. Pois, uma vez 

os egressos portadores deste título não encontram trabalho na grande área de saúde, precisam 

ou migrar de área para ter trabalho ou são forçados à fazerem a seleção do Curso de 

Progressão Linear (CPL).  

Nem mesmo a contradição de encontrar um trabalho de menor remuneração na própria 

área da saúde estes sujeitos conseguem, pois atualmente os estatutos profissionais das áreas da 

saúde não contemplam esta formação acadêmica generalista de Bacharel em Saúde. Outros 

BI´s podem até permitir este ciclo para os egressos.  

Casanova (2006, p.27) também demonstra que em tempos de contração do trabalho há 

pressão sobre as funções interdisciplinares. O neoliberalismo, por sua vez só acirrou essa 

questão. Elevam-se os argumentos corporativistas, ideológicos e autoritários sobre o 

conhecimento e as tecnociências.    

Por conta disso, notei que há um grande debate dos discentes do curso de BIS para 

tentar avançar no reconhecimento social desta formação. Contudo, a leitura histórica de 

Coelho (1999) alerta para dificuldade de se construir isso.     

A condição de precariedade que estes discentes se encontram é por conta da 

desqualificação da formação. Primeiramente na dimensão conceitual da qualificação 

profissional Schwartz (1990 apud RAMOS, 2006, p. 66), o diploma de BIS não contempla 

quase nenhum posto de trabalho da área da saúde e na dimensão experimental as áreas da 

saúde.  

Ou seja, a própria formação do discente já proporciona uma condição futura de 

colocação no mercado como quase que incontornavelmente precarizada
61

. Isto me ajuda a 

fundamentar a hipótese de que a própria formação destes sujeitos representa uma adaptação à 

lógica flexível da dinâmica capitalista atual.  
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 É válido ressaltar que como se trata de um processo social em construção e em disputa, a médio ou longo 

prazo as dificuldades hoje enfrentadas, em relação ao acesso ao mundo do trabalho, pelos egressos do BIS, 

podem ser revertidas. Contudo, o estudo histórico nos auxilia a entender que esta pauta não é simples de ser 

reconfigurada.    
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3.3 Síntese sobre a concepção pós-moderna e sua influencia na educação e no mundo do 

trabalho 

 

 

Podemos concluir que a concepção pós-moderna vem sendo a referência para a 

formulação teórico-metodológica do REUNI. Tanto no nível do Ministério da Educação, 

quanto dos BI`s UFBA.  

No campo teórico, esta concepção tem por premissa uma leitura fragmentada da 

realidade. Em relação à constituição da subjetividade, há uma apologia à cultura do eu, da 

busca por suas contemplações individuais, através dos jogos de linguagem e simbolismos que 

reforçam a impossibilidade da construção de alternativas políticas e históricas frente às 

contradições geradas pelo atual modo de produção da vida.  

Estes elementos repercutem nas manifestações culturais contemporâneas, na 

concepção estética e no plano político, percebemos uma adaptação ainda que velada à 

sociabilidade capitalista. Como esta concepção adquiriu grande força, percebemos que 

diversas políticas públicas são adotadas tendo esta perspectiva como guia. O REUNI é um 

bom exemplo disto. Esta política se situa também na tentativa da classe dominante da 

sociedade em formar uma força de trabalho adequada aos chamados novos desafios da 

sociedade do conhecimento.  

 As consequências para a classe trabalhadora são uma desregulamentação da força de 

trabalho, uma intensificação do trabalho, em síntese, uma precarização do trabalho, como 

Alves (2011) ajuda a perceber.  Diante do que foi exposto, concluo que, em relação a 

construção de uma proposta de qualificação profissional, o REUNI caminha para  uma 

adaptação a lógica da acumulação flexível.  

Há claramente um apelo à formação voltada para os novos desafios das relações do 

mundo do trabalho. Estes desafios nos termos do programa e na abordagem teórica aqui 

privilegiada estão em sintonia com as mudanças atuais do capitalismo, fruto da sua crise 

estrutural que desqualifica a força de trabalho em favorecimento do capital. 

No plano histórico-social, Anderson (1985) é muito feliz, a meu ver, quando aponta 

que na modernidade havia uma busca por se opor politicamente à lógica capitalista predadora. 

Isto, todavia, não acontece na chamada era pós-moderna.  
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Os autores escolhidos analisam as consequências negativas do capitalismo 

contemporâneo e demonstram como a concepção pós-moderna serve de instrumento teórico 

para legitimar o status quo. 

Uma das contradições da elaboração teórica pós-moderna é a defesa da 

impossibilidade de transformações sociais (chamadas de metanarrativas), porém ao mesmo 

tempo se convive com um grande projeto de sociedade capitalista, que se coloca sempre na 

posição universal, travestindo-se no discurso de que através do consumo cada sujeito se faz 

autônomo no mundo. 

Fonseca (2005) demonstra como o que é consumido individualmente é objetivado pela 

imposição da produção capitalista. Portanto, não há esta soberania dos sujeitos em relação a 

um padrão societário hegemônico. Penso que esta é uma das brechas teóricas por dentro do 

próprio discurso hegemônico na qual é possível se debruçar e refletir para superar esta e 

outras contradições da lógica dominante. 

Esta disputa teórica não pode ser dissociada da luta política coletiva, pois, a 

individualidade na busca pelas reivindicações dos sujeitos favorece o projeto do capital. A 

própria lição do esfacelamento do movimento sindical pode servir de exemplo para não 

perdermos a perspectiva de unidade.  

 

 

3.4 Sobre a juventude e a profissionalização precoce 

 

 

Pais (1990) localiza que o surgimento da infância, como categoria, foi forjada na 

Europa (entre o século XVIII e XIX), sobretudo a partir da preocupação com a temática da 

mortalidade infantil e natalidade. Na circunstância, a Europa vivia um grande fervor de ideias 

socialistas, anarquistas e liberais, logo os embates eram constantes. Portanto, o entendimento 

de que a infância é uma especificidade de uma fase humana, que merece uma regulamentação 

social, foi algo fundamental para a humanidade. Além disso, um dos pontos de luta travada 

foi o direito da criança de acesso à educação. 

No decorrer do Século XIX, quando certos problemas característicos de determinada 

faixa etária humana, ganham mais atenção social, começa-se a pensar para além da infância e 

da fase adulta. Surge a juventude como categoria. 
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 É marcante, nesse breve panorama histórico, que as respectivas categorizações são 

oriundas de uma reflexão de como lidar com problemas específicos. Portanto, o raciocínio 

científico a pleno vapor desde séculos atrás, impulsionaram a categorização e a diferenciação 

das fases humanas: infância, juventude e adultos.  

Moreno (2011) demarca que em 1985 foi criado o ano internacional da juventude; com 

isso ampliaram-se as possibilidades de reflexão sobre a população jovem.  

Esta mesma autora pondera que no Brasil, duas correntes são predominantes para 

pensar a temática juventude. Uma é a positivista (que se apega as fases biológicas) e a outra é 

a sócio-histórica (que considera os aspectos subjetivos, psicológicos, características sociais 

regulares desta fase). 

Pensando um pouco na questão do marco positivista, temos também variações amplas, 

a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) que delimita como faixa 

etária de abrangência desta lei: ―Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto 

às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.‖ (ECA, 1990, grifos meus). Já o Estatuto 

da Juventude (BRASIL, 2013) assim estabelece: ―§ 1
o
  Para os efeitos desta Lei, são 

consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de 

idade.‖ 

Pais (1990), citando Bourdieu, destaca que a delimitação desta categoria é tomada uma 

unidade, mas, de fato, juventude é uma convenção (manipulação) científica forçada, pois 

diante de tanta diversidade deste público jovem, com suas questões próprias, articuladas com 

suas culturas e formas de sociabilidade, ficaria difícil definir um comportamento regular da 

juventude. Haveria, então, juventudes e múltiplas variáveis.  

Pais ainda aponta que historicamente vem se atribuindo a juventude certo 

comportamento social problemático. Certa irresponsabilidade, ou desinteresse. Passado isso, 

tornam-se adultos.   

A questão do acesso ao mundo produtivo (mercado de trabalho), contudo, vem sendo 

uma das grandes constantes no que se refere aos problemas enfrentados pela juventude.  

Na Europa, nos anos 1990, a pressão dos pais para que os filhos começassem a 

trabalhar era muito grande. Hoje o panorama é um pouco distinto, frente ao grande número de 

desempregados jovens por lá, como podemos ver nos dados a seguir. Vale ressaltar que em 
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Portugal, nação no qual Pais é oriundo, o desemprego entre jovens já era alto deste o ano de 

publicação desse texto (dos desempregados, 62% eram jovens). Vejamos dados atuais
62

:  

 

Grécia (27%), Espanha (26,8%) e Portugal (17,8%). Em número absolutos, há 

26,588 milhões de desempregados na União Europeia, dos quais 19,375 milhões 

estão em países da zona do euro. Para efeito de comparação, o número de 

desempregados equivale à população brasileira da Região Sul ou quase a população 

da Venezuela. Os dados são do Eurostat, órgão oficial de estatísticas da Comissão 

Europeia.Os países da União Europeia menos afetados pelo desemprego são Áustria 

(4,9%), Alemanha (5,4%) e Luxemburgo (5,6%) - todos com taxa abaixo do medido 

recentemente nas principais regiões metropolitanas do Brasil (5,8%, segundo 

IBGE).  

 

Como pensar a juventude e suas questões é um problema científico de grande 

importância atualmente. Samir Mortada (2012) toma como exemplo os acontecimentos 

promovidos pela juventude de Maio de 1968 francesa. O autor destaca que diversas narrativas 

daqueles protagonistas, passado vinte anos, acusavam a juventude atual de pouco politizada, 

sem ideais e etc. O que o autor chama a atenção é que não devemos olhar os jovens de hoje 

com as lentes de ontem. É preciso entender toda dinâmica contemporânea, que aponta muito 

para o que Bauman (2001) sugere de uma modernidade líquida que impõe certa lógica aos 

jovens. No capítulo em que discuto o paradigma da pós-modernidade, descrevo mais algumas 

características contemporâneas desta nova sociabilidade.  

Frigotto (2011) reforça, em sua pesquisa de grande fôlego (que abrange desde os anos 

de 1980 até a atualidade), a importância de se pensar a categoria juventude nas dimensões 

particulares e nos aspectos mais gerais. Ele constata que os mais jovens também são bem 

afetados pelo processo de modificação constante da base produtiva do capitalismo, por isso, 

também aparecem em grande número mais desempregados e precarizados. Por vezes, sem 

perspectiva de futuro, diante das incertezas da lógica atual neoliberal.  

Regina Novaes, em entrevista concedida ao documentário
63

 realizado por Frigotto 

(2011) também entende que os jovens são os mais afetados por essas incertezas e a 

insegurança é uma marca constante para os jovens.  

Essas reflexões convergem parcialmente com o que Teixeira (2014) e Almeida Filho 

(2007) indicam, de que a juventude hoje é marcada por incertezas. Dentre essas, a escolha de 

uma profissão. Questão esta que envolve projeto de futuro, afinidade, ao mesmo tampo 
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 Disponível em Jornal do Comércio.  http://www.jcom.com.br/noticia/145190/Uniao_Europeia_tem_265_ 

milhoes_de_desempregados. Acesso em: 15 de Julho de 2015. 
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 Juventude com vida provisória e em suspenso.  
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também pouco conhecimento sobre as áreas profissionais, devido a falta de experiência e 

pouca idade. 

Esta é uma das ideias-força dos formuladores do REUNI, dos BI`s e do BIS. A 

literatura que demonstrei acima abrange as questões, incertezas e inseguranças que a 

juventude sofre. De fato, há no ensino superior brasileiro uma taxa considerável de evasão de 

estudantes. Os defensores dos BI`s atribuem este fenômeno à profissionalização precoce. 

Penso que este argumento ainda merece ser mais pesquisado para ser generalizável. 

Entendo, também, que diante dos enfrentamentos que a juventude brasileira e pelo mundo 

afora passa, como o desemprego e a precarização do trabalho, esta modalidade de curso não 

resolve o problema, mas ao contrário agrava-o, pois coloca os egressos do curso em condições 

ainda mais ásperas para lidar com o mundo do trabalho, uma vez que, encerrada uma 

graduação em BIS, sem a passagem para o curso profissionalizante, o seu diploma, na área da 

saúde, tem menos poder de inserção no mercado.        

 

 

3.5 A medicina como profissão imperial e a premissa da mudança do mundo do trabalho 

 

 

Trago o levantamento histórico feito por Coelho (1999) que localiza a consolidação 

das profissões imperiais no Brasil. Foco especialmente na medicina.  

Como argumentei nos tópicos anteriores, entendo que a sociabilidade capitalista, na 

sua lógica flexível, impõe mudanças na formação do trabalhador que são próprias das 

modificações do mundo do trabalho.  

No caso contemporâneo brasileiro, há uma tentativa, por meio das recomendações 

internacionais, de órgãos como o Banco Mundial, de adaptar a formação a esta perspectiva.  

Estou tentando demonstrar que a flexibilização da formação que o BIS propõe é uma 

adaptação a esta perspectiva igualmente flexível do capitalismo. Isto significa atrelar a 

formação universitária à lógica de mercado, por meio de um viés que desqualifica a formação 

humana. Penso que a desqualificação da formação do profissional em saúde, que está posta no 

BIS UFBA se concretiza, pois a formulação de que a sociabilidade contemporânea exige uma 

nova formação em saúde, mais humanizada e democrática, tem problemas. 

O primeiro problema, na verdade é uma assertiva, pois os autores do BIS são precisos 

no diagnóstico de que a formação em saúde deve ser para além da clínica (ALMEIDA 
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FILHO, 2014). Contudo, a contradição deste curso é que não necessariamente esta forma que 

eles encontraram para alterar a formação corresponde a uma democratização da formação. 

Afirmo isso, pois a pesquisa empírica apontou para uma queixa dos discentes que não 

encontram acesso ao mundo do trabalho com este diploma, de Bacharel Interdisciplinar em 

Saúde. 

Portanto, ao atrelar uma nova formação flexível à lógica flexível da 

contemporaneidade, os discentes egressos deste curso acabam, por vezes, se deparando com a 

face da precarização das condições de trabalho. Ou seja, os egressos se juntam aos novos 

profissionais recém diplomados no Brasil que não encontram acesso na sua área de trabalho. 

Ou, se encontram, é por meio de uma condição precarizada. Ao contrário da realidade 

particular da medicina
64

, que ainda apresenta uma demanda grande de procura de 

profissionais formados na área
65

. 

Entendo que, até mesmo intuitivamente, os discentes captam esta perspectiva e não à 

toa a maioria dos discentes investigados pretende seguir essa carreira após a formação do BIS. 

O debate atual sobre o programa Mais Médicos, do governo Federal, ajuda a situar a demanda 

social latente ainda existente por mais profissionais deste ramo em toda extensão da nação. 

Quero chegar à síntese de que esta profissão ainda apresenta, na sua face tradicional, 

ou seja, de formação profissional, uma demanda alta. O que não quer dizer que não sejam 

necessárias alterações, no sentido de humanizar a saúde. Nesse rumo, o BIS é interessante.  

Contudo, a concretude das relações do mundo do trabalho na saúde aponta que ainda 

há uma necessidade de profissionais especialistas e que os egressos do BIS não encontram 

espaço após se formarem. Inclusive, a pesquisa revelou que há um esforço por parte dos 

formuladores do BIS de apresentar aos gestores de políticas públicas de saúde, em especial na 

Bahia, esta nova formação e que os editais de concurso público contemplem esta parcela. 

Esta é mais uma demonstração de que a formulação de que se faz necessário mudar a 

formação (flexibilizando-a), pois o mundo do trabalho está demandando fortemente isso, na 

área da saúde, se revela equivocada.  

A análise histórica de Coelho (1999) ajuda a demonstrar como a medicina se tornou 

profissão tão prestigiada na sociedade e por isso as mudanças não são tão fáceis.    
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 Sobre isto, é preciso colocar diversas mediações, pois é sabido que os grandes centros urbanos encontram 

certo grau de saturação de médicos, contudo pelo interior do país a realidade não bem esta. Há um espaço de 

crescimento ainda e nos grandes grotões há escassez de profissionais da saúde, como um todo, sobretudo 

médicos.   
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Primeiramente, Coelho (1999, p.25) aponta que o que distingue as profissões em sua 

dimensão corporativa é a capacidade de se auto-regular coletivamente; em seguida, a 

capacidade de regular o mercado de prestação de serviços profissionais, administrando a 

oferta e ―protegendo‖ sua fatia de mercado. Isso tem a ver com a própria dimensão da auto-

regulação também. Por fim, cria-se então um monopólio. Nozaki (2004) tem uma visão 

semelhante.  

 Para o autor, os conselhos profissionais surgem nessa perspectiva, pós-1930. E se  

diferenciaram da estrutura sindical, que na ocasião estava se desenhando de forma bem 

atrelada ao Estado. O objetivo era agir como Estado (fiscalizando e tendo prerrogativas 

exclusivas), mas de forma não submissa a ele. Inclusive, com capacidade arrecadatória. Por 

isso, o caráter de autarquias. Para Coelho, este foi um mecanismo fundamental de 

―fechamento‖ de mercado. Caberia ao Estado, para as profissões imperiais (medicina, 

engenharia e direito), somente a tarefa de emissão de diplomas. 

 O autor historiciza como esta relação com o Estado foi crucial para que estas 

profissões liberais se fortalecessem e se respaldassem socialmente. A política da República 

Velha, por meio do patrimonialismo, como situa José Murilo de Carvalho (2007), deu 

subsídio para este fenômeno.  

 Com o passar dos anos, esta experiência foi bem sucedida, na perspectiva 

corporativista, logo, outras profissões também passaram a reivindicar este mesmo processo, 

(COELHO, 1999, p. 30). Todavia, as profissões imperiais, que antes não desfrutavam de 

grande prestígio, a esta altura já estavam mais consolidadas.  

 Coelho também demonstra como o glamour não foi tão imediato assim. Ainda no 

império, ele descreve que estes profissionais penavam até mesmo para viver desse ofício, pois 

os ganhos eram escassos e o nicho de mercado não era tão grande. No caso da medicina, 

particularmente, estes aproveitavam outros ganhos adquiridos (como falar outro idioma, 

transitar entre as classes mais abastadas e etc) para obter notoriedade. A partir desse lobby é 

que foram ganhando espaço político e social, reconvertendo isso posteriormente em ganhos 

para a profissão.  

 Em uma passagem interessantíssima do texto, o autor pondera que há poucos estudos e 

argumentos que expliquem os motivos pelos quais uma profissão foi bem sucedida e outra 

não. Contudo, ele indica que, para que uma profissão chegue ao patamar ―virtuoso‖ de ser 

regulamentada, faz-se necessário:  
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Razoável capacidade de mobilizar os praticantes (e a existência de uma associação 

pode ser um fator importante) e de persuadir setores da sociedade de sua 

―importância‖. A segunda em encontrar no Congresso um ―padrinho‖ que se 

disponha a apresentar um projeto de regulamentação e zelar pelo seu 

encaminhamento até aprovação final na Câmara e no Senado. Normalmente haverá 

um lobby da profissão para acompanhar nas casas legislativas a tramitação do 

processo, mas ao fim todo o empenho pode ser frustrado por um veto presidencial. 

(COELHO, 1999, p.32) 

 

 Nesse sentido, Coelho (1999, p.57-58) argumenta que a medicina conseguiu promover 

a construção de uma realidade universalmente válida para então se constituir como profissão 

bem sucedida e merecedora de certa fatia de mercado. A mobilização de argumentos 

científicos, políticos e ideológicos foram vitais para este triunfo. 

 Politicamente isto tem desdobramentos, que para o autor resultam na construção da 

governabilidade. Ou seja, estas profissões chegam até o Estado com muita veemência e dão 

um retorno à sociedade pelo viés ideológico das suas funções cívicas. Logo, as profissões 

dependem do Estado e o Estado delas também.  

 Finalizo este tópico concluindo que a mudança na sociabilidade de determinadas 

profissões vai para além da proclamação de um discurso, mas depende de toda uma 

articulação que perpassa  esferas diversas, tais como a política, a própria base econômica, 

além do corporativismo. Portanto, a tarefa histórica de aceitação da formação em BIS ainda é 

bastante árdua, a meu ver.  
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4 O TRATO TEÓRICO METODOLÓGICO DO OBJETO: INTERPELANDO AS 

CATEGORIAS 

 

 

Neste capítulo aprofundo as questões teórico-metodológicas deste estudo, que foram 

apresentadas na introdução. Principalmente no que se refere à categoria central deste estudo, a 

qualificação profissional e a perspectiva que defendemos para o ensino superior, que é a 

formação humana. 

 Também são apresentados os principais conceitos e categorias de conteúdo que foram 

levantadas na investigação e na análise do objeto de estudo. Neste momento da tese, apresento 

estes elementos, demonstrando suas principais características e relações com a discussão 

sobre a qualificação profissional como relação social e o deslocamento que predomina hoje na 

educação e na educação superior, do deslocamento desta noção pela lógica das competências.   

Sobre os conceitos da qualificação profissional, abordarei a qualificação como relação 

social, sua polissemia, suas origens, tensões, o deslocamento dessa compreensão mais ampla 

pela noção de competências e as possibilidades de tratá-la de forma progressista, a partir do 

campo das contradições da luta de classes.  A principal referência para tal discussão foi 

Ramos (2006).  

Posteriormente, localizo como esta categoria de qualificação profissional atualmente 

guarda relações com a teoria do Capital Humano e do Capital Social.  

Com objetivo de respaldar a concepção de formação humana, dedico atenção ao papel 

da educação frente à crise estrutural do capital, os modelos de educação e projetos de 

sociedade em disputa, além da possibilidade de construção de outra hegemonia, ou seja, de 

uma educação para além do capital, a partir das contradições e brechas do modo de produção 

vigente.  

Desta forma, apesar de o capítulo não consistir na análise propriamente dita do objeto, 

articulo algumas questões pontuais do mesmo com a fundamentação teórico-metodológica 

aqui presente.  

No capítulo também procuro fundamentar a discussão sobre a educação, a formação 

humana e a emancipação humana, esperando que, com base nisto, seja possível fazer uma 

crítica de forma consistente às constatações e contradições oriundas da análise dos dados de 

pesquisa.  
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Também são tomadas como referências principais as obras de Mészáros (2005 e 2006) 

e Tonet (2005 e 2006), para localizar a perspectiva marxiana de concepção da educação. 

Depois, são estabelecidos alguns vínculos entre o objeto de tese e algumas das disputas de 

projetos de educação e sociedade vigentes. Também apresento uma fundamentação sobre a 

noção de formação humana e a sua centralidade hoje enquanto projeto transformador da 

educação. É feita uma discussão sobre a categoria emancipação humana como possibilidade 

real (objetiva) e seu papel fundamental no atual patamar de esgotamento da capacidade 

civilizatória do capitalismo. 

 

 

4.1 A qualificação profissional como relação social e o deslocamento pela noção das 

competências 

 

 

A qualificação profissional é um termo polissêmico, que é fruto do processo de 

produção material da vida, logo passível de embates e divergências quanto a sua apropriação. 

Destaco aqui dois campos básicos e distintos de abordagens da qualificação - essencialista e 

relativista -, visando ao maior esclarecimento sobre as nuances desta categoria.  

No campo da sociologia do trabalho, os estudos empíricos sobre a qualificação se 

referem fundamentalmente à organização do processo de trabalho e, portanto, em nível 

microssocial, onde a noção de qualificação está associada ao posto de trabalho, isto é, as 

características e exigências em termos de conhecimento, experiência, habilidades, para a 

realização da tarefa / função do trabalhador.  Neste caso, a qualificação é do posto, definido 

pela prescrição taylorizada do trabalho. Esta noção pode se confundir com a qualificação do 

trabalhador, que precisa ter determinadas habilidades / competências para dar conta das 

exigências do posto de trabalho que ocupa (Druck, 1999).  Esta noção que a autora traz se 

assemelha a uma das dimensões do debate sobre a concepção da qualificação – concepção 

essencialista. Esta formulação me leva a reforçar a afirmativa de Ramos (2006), acerca do 

deslocamento da noção de qualificação pela afirmação das competências.  Ferreti aponta: 

 

[a concepção essencialista] é contraditada por aqueles que se recusam a olhar a 

qualificação da perspectiva estreita da adequação / readequação entre, de um lado, 

progresso técnico, mudanças no conteúdo e no processo de trabalho, qualificações 

do posto de trabalho e, de outro, a qualificação do trabalhador, especialmente 

quando os dois últimos termos são reduzidos, respectivamente, a um rol de tarefas e 

a uma lista de atributos pessoais. (FERRETI, 2004, p.413) 
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Eu trouxe a tona, primeiramente, o debate da qualificação no âmbito da sociologia do 

trabalho por verificar que ela é de certa forma, balizadora da construção do conceito de 

qualificação profissional no campo da educação no Brasil, como afirma Ferreti (2004). 

Entretanto, o autor nos alerta para o fato de que os educadores brasileiros, na década de 1980, 

ainda que não bem informados das discussões da sociologia do trabalho, a respeito da 

qualificação profissional, compreendiam que a concepção essencialista tinha limites para a 

sua consolidação na educação no Brasil e também não compartilhavam de uma visão 

reprodutivista da educação para adaptação à ordem vigente. O autor complementa: 

 

A qualificação profissional, como categoria teórica, só passou a interessar de perto 

os educadores brasileiros e a mobilizá-los efetivamente quando se instalou o debate 

sobre os rumos que a educação viria a tomar em função das mudanças cruciais que 

ocorreram no campo do trabalho a partir da década de 1970, mas que se fizeram 

sentir entre nós apenas na década de 1990. (FERRETI, 2004, p. 407) 

 

Esta concepção essencialista não é a única, pois existem outras como a relativista, 

apontada por Ramos (2006) e Ferretti (2004) como aquela que tende a expressar uma relação 

dialética entre o vínculo dentro e fora da empresa, articulados com demais relações sociais 

mais amplas, como as relações de classes ou grupos. Assim analisa Ferreti:  

 

Os que criticam o ponto de vista ―essencialista‖ adotam a concepção que 

denominam de ―relativista‖, em que ―a qualificação resulta das relações sociais entre 

classes dentro e fora da empresa, que se traduzem em um sistema de codificação 

social – qualificações – que organiza o sistema de remuneração do trabalho‖ (Lope 

Peña & Martín Artiles, 1992, p. 3). Tal concepção, a começar por Naville (1956), é 

defendida por vários autores franceses (por exemplo: Dadoy, 1984; Paradeise, 1987; 

Rolle, 1989), mas não apenas por eles (Villavicencio, 1992, por exemplo), com 

diferentes nuanças. O dissenso não se dá apenas entre os que defendem concepções 

tão diversas como as acima mas, também, no interior de cada uma delas. Entre os 

―essencialistas‖, por exemplo, a tese de Freyssenet sobre a qualificação / 

desqualificação da força de trabalho, publicada em 1974, entra em choque com a de 

Touraine. Quanto aos ―relativistas‖, as diferenças dão-se entre os que entendem as 

relações sociais como relações entre classes e os que as entendem como relações 

entre grupos. A crítica destes últimos aos primeiros é a de que, ao enfocarem as 

qualificações da perspectiva da classe, tomam a esta como homogênea, não dando, 

por isso, conta de interesses coletivos (grupais) ou individuais em seu interior. Os 

primeiros criticam os segundos por atribuírem tanta importância aos interesses 

grupais e individuais que secundarizam a determinação de classe. (FERRETI, 2004, 

p.413-414) 

 

Aproprio-me da noção sistematizada por Ramos (2006)
66

, em que é levado em 

consideração o movimento dialético de disputa de conceitos, a partir do embate de projetos e 

                                                           
66

 A respectiva obra da autora é a nossa maior referencia para a discussão sobre a qualificação profissional, pois 

é perceptível que a mesma sistematizou, de uma forma bem pertinente, o sistema da pedagogia das 
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modelos de sociedade, o que envolve as relações sociais tais como a formação profissional, a 

luta de classes e a atuação profissional.  Tal perspectiva permite também apreender o 

deslocamento atual, muito presente no campo trabalho-educação, da noção de qualificação 

pelas competências (uma terceira tendência que surge a partir dos novos paradigmas 

capitalistas da flexibilidade das relações de trabalho) que reduz as dimensões da categoria 

qualificação. 

Historicizando a discussão a respeito da qualificação, Ramos (2006) assinala que este 

conceito remonta ao surgimento do Estado de Bem-Estar Social, diante da consolidação da 

sociedade industrial, na qual esta noção vigora como processo regulador social devido à perda 

do domínio anterior da regulação feita pelas corporações.    

Essas corporações controlavam as relações de trabalho (contratação, salário e 

formação). A liberalização das relações de trabalho que ocorreram a partir do século XVIII 

ajudou a impulsionar o desenvolvimento da industrialização. Entretanto este fenômeno, por 

conta do princípio da propriedade privada dos meios de produção, atacou dois aspectos 

fundamentais da regulação social, a saber: 1) as regras coletivas de contrato de trabalho, 

deram lugar ao contrato particular e a relação direta entre patrão e empregado, sem intermédio 

de sindicatos ou demais entidades de classe; 2) a aprendizagem profissional, que tornou o 

aprendiz um jovem operário submetido, sem proteção, a tarefas pouco formadoras no sentido 

da formação humana e mais diretamente voltado para uma formação unilateral do ofício do 

trabalho. O conceito de qualificação é uma contrapartida a esta ausência de regulações, 

(RAMOS, 2006, p. 41-42). 

A flexibilização das relações de trabalho se deu também através da automação da 

produção, baseada na polivalência dos trabalhadores, no diferencial de responsabilidades, 

carreiras e salários de uma mesma categoria. Isto se deu principalmente pela quebra dos 

acordos coletivos de trabalho, estratégias de cooptação de funcionários e lideranças sindicais, 

assim como pelo redimensionamento, por parte da pressão empresarial, da função de 

sindicato, passando da lógica do confronto à colaboração, sobre-exploração da força de 

trabalho dos países de capitalismo periférico, como aponta Florestan Fernandes, 

subcontratação, subemprego, individualização do trabalho e quebra de direitos universais 

trabalhistas e sociais, (RAMOS, 2006, p. 173-174) e Harvey (2009).   

                                                                                                                                                                                     
competências, a nível mundial e local – Brasil, portanto a apropriação da obra da autora me permitiu precisar 

teoricamente e metodologicamente o objeto em questão. Ressalto também que me identifico com a perspectiva 

da qualificação como relação social, como é defendida nesta obra. 
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Subsidiada no pensamento de Castel (1998), Ramos (2006) atesta que este conceito – 

qualificação - nasce no pós-guerra e, de certo modo, representa as aquisições dos movimentos 

sociais. Em relação ao mundo do trabalho, a regulação social representa o reconhecimento dos 

trabalhadores como membros de determinadas categorias, coletivas, que compõem uma classe 

social, dotados de um estatuto social, que não podem ser reduzidos a meros contratos 

individuais de trabalho, como ocorre no processo de flexibilização do trabalho / 

desqualificação do trabalho.         

A qualificação é apoiada sobre dois sistemas: 

 

a) as convenções coletivas, que classificam e hierarquizam os postos de trabalho; b) 

o ensino profissional, que classifica e organiza os saberes em torno dos diplomas. 

Nota-se, portanto, que o conceito de qualificação nasce de forma correlata e 

consolida-se com o modelo taylorista-fordista de produção, em torno do qual se 

inscrevem tanto os padrões de formação quanto os de emprego, carreira e 

remuneração. (FERRETI, 2004, p.42) 

 

Ao longo do tempo, o debate em torno do significado do termo qualificação vai se 

modificando, ao ponto de ocorrerem classificações como as descritas abaixo, por Ramos 

(2006), que se apoiou nas reflexões de Schwartz (1995). Ocorrem três dimensões da 

qualificação:  

 

Conceitual, social e experimental. A primeira define a qualificação como função do 

registro de conceitos teóricos, formalizados e, então, dos processos de formação, 

associando-a ao valor dos diplomas. A segunda dimensão coloca a qualificação no 

âmbito das relações sociais que se estabelecem entre os conteúdos das atividades e o 

reconhecimento social destas atividades, remetendo-a as grades de classificação 

coletivas. Por fim, a terceira dimensão está relacionada ao conteúdo real do trabalho, 

em que se inscrevem não somente os registros conceituais. Mas o conjunto real do 

trabalho. Esta última dimensão estaria sendo perseguida como condição de 

eficiência produtiva. (RAMOS, 2006, p.43, grifos meus)      

 

Os debates sobre a qualificação alcançaram também as relações da luta por condições 

dignas de trabalho, carreira e remuneração com o surgimento, por exemplo, dos conselhos 

profissionais, com objetivo de auto-regular as relações de trabalho a partir do ponto de vista 

da oferta, oferecendo melhores condições de trabalho, e o fortalecimento das lutas sindicais.  

Com o advento de novas tecnologias e sistemas de organização do trabalho - a 

chamada reestruturação produtiva
67

 - a qualificação entra numa fase em que, sob alguns 

aspectos, é tomada como pressuposto da eficiência produtiva.  

                                                           
67

 Que nada mais é do que parte das ações capitalistas em torno da transformação do seu metabolismo atingindo 

as forças produtivas, frente a sua crise estrutural, mas preservando sua essência privatista. 
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Ramos (2006, grifo meu) argumenta que, a partir de então, a qualificação ―tende a ser 

abandonada como conceito organizador das relações de trabalho e de formação, dando lugar a 

noção de competência‖. Estas modificações alteram as relações de trabalho como um todo, 

dando força ao processo de flexibilização do trabalho em contraposição a garantia de direitos 

trabalhistas. Isto engloba uma série se setores da sociedade como a organização sindical, que 

é ferozmente atacada e desmantelada, além dos próprios conselhos profissionais, que 

atualmente em sua maioria não atuam, de fato, como reguladores do trabalho favorecendo os 

profissionais. Ao contrário, o que se vê é que por diversas vezes estes conselhos atuam como 

organizadores das relações de trabalho seguindo a ordem vigente, como bem podemos ver em 

Nozaki (2004)
68

.        

Cada vez mais prevalece a tendência de tornar o trabalho e a formação profissional 

eficientes conforme os moldes das relações de produção vigentes. Isto acarreta na redução da 

dimensão mais ampla de qualificação como relação social, para a dimensão experimental, ou 

própria das relações do ofício no trabalho. Ramos (2006) ainda faz um alerta importante de 

que existe um deslocamento que não é meramente semântico, mas que se concretiza no 

próprio campo da materialidade das relações de trabalho. Isto se manifesta, dentre outras 

formas, principalmente através da flexibilização das relações de trabalho e dos modelos de 

gestão.    

A tendência hegemônica de tomar a qualificação a partir da noção de competência 

vem valorizando cada vez mais determinados aspectos subjetivos dos trabalhadores, que são 

necessários para garantir uma empregabilidade destes profissionais. Ideias como a valorização 

das características pessoais, os traços da personalidade, tais como o empreendedorismo, 

autonomia, criatividade, capacidade de comunicação e liderança, adaptabilidade, polivalência, 

instabilidade na oferta de emprego e gestão flexível, ganham força.  A partir deste viés, 

Machado (1996 apud RAMOS, 2006, p.59) afirma que do ponto de vista do trabalho abstrato 

o conteúdo da subjetividade, as formas de ser do trabalhador, em resumo, a sua qualificação, 

tem fundamentação na objetividade do trabalho inserido na lógica da sociedade capitalista, no 

                                                           
68

 O respectivo autor demonstra como os conselhos profissionais se adéquam, em sua maioria, a ordem 

neoliberal, através de um discurso aparentemente protecionista das profissões, mas que ao fundo reproduzem a 

competição individualista do capital, pois promove, dentre outras coisas, a disputa por reservas de mercado de 

trabalho para as profissões, num contexto de desemprego estrutural. Ou seja, a atuação dos conselhos 

profissionais não é respaldada em torno da pauta central para os trabalhadores, que é a defesa do emprego, do 

trabalho e da sua universalização em moldes distintos da concepção liberal.  Ao contrário, estes legitimam a 

ordem neoliberal, pois partem do pressuposto de que é preciso delimitar os espaços de atuação profissional de 

cada corporação. Neste jogo de disputas as profissões que historicamente tem mais poder de barganha e mais 

prestígio social conseguem maior reserva de mercado, garantindo assim o êxito profissional para os afiliados 

dos conselhos profissionais, ou seja, para uma pequena parcela de trabalhadores.    



136 

 

 

qual o seu significado está envolvido nas necessidades privadas de condições mínimas de 

vida. 

Para Schwartz (1990 apud RAMOS, 2006, p.66) a competência explica a nova 

articulação entre a dimensão experimental e a dimensão conceitual dos saberes necessários à 

ação. Ganha evidência o saber-fazer oriundo da experiência laboral, em resumo, pautada da 

valorização da implicação subjetiva no conhecimento, a qualificação desloca a atenção para a 

atitude, o comportamento e os saberes tácitos dos trabalhadores.      

Em relação à semelhança entre a competência e a dimensão experimental da 

qualificação, Ramos (2006) defende uma posição com a qual concordo, de que existe grande 

similaridade entre estas, pois elas remetem à qualidade da pessoa e ao conteúdo do trabalho. 

A autora complementa o raciocínio argumentando que a partir de uma análise histórica, não 

devemos deixar de lado as transformações que a qualificação sofre, evitando cair em um 

reducionismo de conceber tal categoria de forma única e acabada, por assim estar manifestado 

em determinado momento histórico, mas levaria em conta o próprio movimento de 

transformações constantes fruto das relações sociais, vejamos mais:  

 

As qualidades e os conteúdos do trabalho, porém, são modificados: o indivíduo 

evoluiria de uma lógica de ter (ter uma qualificação, ter conhecimentos) a uma 

lógica de ser (ser competente, ser qualificado). Essa mudança de lógica tem 

conseqüências importantes sobre a gestão do trabalho e incidências significativas 

sobre as outras dimensões da qualificação. Entretanto se compreendido 

historicamente, o conceito de qualificação não deixaria de responder à mudança de 

enfoque do objeto para o sujeito mas, ao contrário, pelo fato de ser uma construção 

social histórico-concreta, incorporaria o movimento de transformações sociais 

próprias do homem no processo de produção reprodução da existência. Por isso 

acompanhamos Bollon e Duboi (apud Roche, op.cit,.p.49) quando dizem que a 

qualificação  não pode se reduzir a noção de competência porque esta subestima a 

dimensão social das relações de trabalho. Além disto, o trabalho na sua perspectiva 

ontológica, não se reduz ao sujeito, mas envolve todo o movimento contraditório de 

produção e reprodução da existência humana, estando o homem em relação dialética 

com a natureza e com outros homens. Nesse processo constroem-se conhecimentos e 

se produzem bens materiais com valor de uso. A qualificação é uma mediação do 

processo em que relacionam o trabalho concreto e as aprendizagens subjetivas e 

sociais. Apropriado pelo capitalismo, o trabalho concreto transforma-se em trabalho 

abstrato e seus conceitos de mediação reduzem-se a fatores de produção. Assim, 

conquanto a qualificação remeta-se a fatores de produção da existência, construindo-

se como conceito histórico-concreto de mediação da relação trabalho-educação, a 

competência, por abstrair essas múltiplas determinações da atividade humana, pode 

resgatar uma compreensão essencialista do trabalho, cujo centro, ao invés de ser o 

posto de trabalho, desloca-se para o sujeito abstraído das relações sociais. (RAMOS, 

2006, p.68-69) 

 

A seguinte defesa é feita por Ramos (2006), no que se refere à indissociabilidade das 

dimensões estruturantes da qualificação: 
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A qualificação é compreendida, cada vez mais, como uma construção social 

dinâmica, isto é, tomada como um constructo que é síntese das dimensões 

conceitual, social e experimental. Nenhuma dessas dimensões isoladamente pode ser 

tomada como a qualificação, nem a qualificação pode se reduzir a uma ou algumas 

dessas dimensões. Assim compreendido, o conceito de qualificação exige que se 

enfoque o sujeito face a objetividade das relações sociais em que está inserido. 

Assim, a qualificação depende tanto das condições objetivas de trabalho quanto da 

disposição subjetiva por meio da qual os trabalhadores coletivos, como sujeitos 

ativos, constroem e reconstroem a sua profissionalidade. A qualificação individual é, 

ao mesmo tempo, pressuposto e resultado de um processo de qualificação coletiva, 

processo este dado pelas condições de organização da produção social. O grau de 

complexidade que se expressa a qualificação individual depende das possibilidades 

de potencialização dos tipos de trabalho conhecidos na sociedade. É por esse motivo 

que a qualificação do trabalhador não pode ser considerada somente a efetivação 

prática das competências individuais. [...] Por isto afirmamos que a visão que nega o 

conceito de qualificação por completo ignora sua múltipla determinação. [...] Assim, 

a análise [dentre tantas existentes] que melhor identifica a dialeticidade do 

deslocamento conceitual da qualificação à competência baseia-se nas dimensões 

propostas por Schwartz – que, como observamos, contempla a perspectiva da 

qualificação como relação social – e é desenvolvida por Roche. (RAMOS, 2006, 

p.54-61)               

 

A autora demonstra que é afiliada a esta última perspectiva citada anteriormente e 

demonstra isto no decorrer do livro.  

Voltemos à discussão a respeito dos principais aspectos do eixo sócio-político da 

qualificação, citados anteriormente.  Inicio esta discussão tratando da institucionalização do 

sistema das competências. 

De acordo com Ramos (2006), esta institucionalização ocorre, principalmente, através 

das reformas da política educacional dos diversos países; em especial, trato nesta tese dos 

aspectos da reforma do ensino superior no Brasil. Tais reformas dão materialidade à lógica 

das competências e ganham força através da disputa das diretrizes da política educacional do 

ensino superior no Brasil promovida pelas frações burguesas que voltam suas atenções para 

este campo da educação, como descreve com detalhes, Rodrigues (2007).  

  Uma das principais questões quanto à institucionalização do modelo de competência 

está voltado para o debate da necessidade ou não de uma regulação geral das competências. 

Uns defendem a ideia de que este sistema pode ser regulado através de acordos entre 

empregador e empregado, sendo reconhecido ao nível da empresa. Outros vão de encontro a 

tal perspectiva e defendem a necessidade de construir um novo sistema coletivo para regular 

os meios de acesso ao emprego e o reconhecimento individual das competências (RAMOS, 

2006, p.72).  

A noção de competência como ordenadora das relações de trabalho acaba se 

consolidando à medida que consegue promover reconfigurações materiais convergentes na 

gestão do trabalho e nos processos formativos.   
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A defesa desta noção como base de modelos de gestão empresarial e também de 

diretrizes educativas, tem raízes no processo de transformação do capital. As frações 

burguesas compõem a classe dominante da sociedade por deterem como afirma Marx (1984), 

os meios de produção; logo, têm uma forte influencia político-social, determinando inclusive 

os rumos políticos, culturais, econômicos da sociedade, tratando de designar esforços para a 

construção desta lógica no terreno educacional. A educação é um setor estratégico para a 

implementação de qualquer projeto histórico de sociedade, e, ontologicamente falando, para a 

manutenção da reprodução dos valores, historicamente construídos, da espécie humana 

conforme o modo de produção que vigora.     

Percebo que, do ponto de vista empresarial, tem-se tornado forte a relação entre 

competitividade e inovação na gestão do trabalho; fato que envolve as ideias de uma 

formação ampla dos trabalhadores voltadas para o desempenho na empresa. É defendida uma 

formação vinculada às inovações em tecnologia e na organização da produção. O setor 

empresarial, porém, alega que existe uma série de dificuldades para a concretização deste tipo 

de formação, o que inclui conteúdos ultrapassados, a própria indefinição de conteúdos 

voltados para estas noções, nos currículos escolares. O discurso deste setor é que falta uma 

política educacional mais condizente com os novos tempos. Em relação aos próprios cursos 

profissionalizantes nas universidades brasileiras, eles afirmam que prevalece ainda uma série 

de cursos voltados para cargos e ocupações que não existem mais, ou estão em via de 

extinção.  Em geral, falta qualidade para os candidatos a emprego, é o que alegam os 

empresários (RAMOS, 2006, p. 73-74).  

É interessante a constatação que a respectiva autora faz de que existem diferenças na 

institucionalização do sistema de competências nas diversas nações pelo mundo afora, 

marcada principalmente pela diferença entre os países de capitalismo central e os de 

capitalismo periférico.  

Nos primeiros, o enfoque de competência profissional se origina a partir das mudanças 

experimentadas nos paradigmas de organização e gestão empresarial, enquanto que no 

segundo, em especial na América Latina, são alguns Estados e instituições de formação 

profissional que levam o tema adiante (RAMOS, 2006, p.114). Inclusive, um dos pilares 

destas diferenças são as características sociais destas distintas nações. Nos países de 

capitalismo dependente, em geral, prevalece uma força de trabalho ainda desqualificada, de 

acordo com os objetivos do setor empresarial, necessitando também promover junto a esta 

política de qualificação, uma perspectiva de inclusão dos sujeitos menos favorecidos da 
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sociedade, com objetivo também de promover mobilidade social. É própria da lógica do 

sistema de competências a adequação da política à realidade local. Estas diferenças impedem 

que os países de capitalismo periférico incorporem na íntegra todas as dimensões do sistema 

de competências, pois antes de promover modificações significativas da qualificação da força 

de trabalho da população destes países, é preciso, na maioria das vezes, proporcionar o acesso 

do povo a educação nos níveis mais básicos.  

Em geral, estas últimas nações, às quais me referi, convivem com um dilema 

extremamente antagônico: promover o acesso a esta formação a partir das novas tecnologias 

(bastante modernas) e paradigmas contemporâneos e ao mesmo tempo incluir determinados 

setores que não tinham acesso a quase nenhuma política educacional.  

No REUNI, é feita uma tentativa de institucionalização deste sistema de competências 

no ensino superior. É levado em consideração este aspecto da inclusão dos setores 

desfavorecidos – através da ampliação do acesso - e da promoção de uma mobilidade social, 

que se consolida pelo acesso da população ao ensino superior. O REUNI representa também 

uma ampliação do sistema de qualificação profissional no país, pois atualmente ainda 

prevalece a qualificação na educação média. Com o REUNI é consolidada uma tentativa de 

ampliar este recorte. O público alvo do REUNI são os jovens que em sua maioria estão fora 

das universidades.     

Já demonstrei anteriormente como este sistema de competências é fruto de uma 

reconfiguração geral do modo de produção capitalista, que altera as relações entre o trabalho-

capital. O que verifico é que estas reconfigurações afetam as bases relacionais entre o 

patronato e os empregados, tendo como referência para tais mudanças a flexibilidade das 

relações trabalhistas. Logo, um dos grandes desafios das frações burguesas é fazer com que 

nos processos educativos, os sujeitos em formação saiam das instituições de ensino com os 

valores de mercado já assimilados.    

Estas questões põem na agenda destas frações, a necessidade de estabelecer uma base 

teórico-metodológica dos sistemas de competências, que é integrado por três subsistemas: 

 

a) Normalização das competências; b) formação por competências; c)avaliação 

da certificação de competências. A investigação das competências tem por 

objetivo garantir a evidência das competências requisitadas pelos empregos, 

possibilitando a definição e a sistematização de um perfil profissional. 

Elaboram-se, então, as normas de competências mediante a confrontação do 

perfil das ocupações ou situações típicas de trabalho, deduzindo-se os 

desempenhos satisfatórios. A partir de então, o Estado e as próprias 

organizações empresariais podem promover processos de formação para 

orientar a aquisição dessas competências, avaliá-las e certificá-las, tomando 

decisões com base nesses dados. As competências validadas tornam-se 
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instrumentos de negociação do trabalhador passíveis de gerar mobilidade 

profissional horizontal ou vertical interna ou externa à empresa, ganhos de 

remuneração, acesso à educação continuada dentre outros. (RAMOS, 2006, 

p.80-81, grifos da autora)        

 

O trecho acima descreve a tentativa de institucionalização do sistema de competências 

e trata de alguns dos fundamentos básicos para que este sistema funcione, além de garantir os 

interesses da reprodução metabólica do capital, na sua forma flexível. Satisfazendo os 

interesses das frações burguesas, este sistema passa a ocupar um papel central na vida da 

classe trabalhadora que procura se qualificar para o trabalho, pois é a partir destes valores que 

se cria a noção de empregabilidade. Ou seja, do conjunto de competências que o trabalhador 

/ candidato ao emprego deve possuir para ser empregável no mercado de trabalho 

extremamente adequado aos avanços tecnológicos contínuos, como vemos a seguir na 

formulação importantíssima de Ramos, que se referencia na leitura de Leonard Mertens, 

Rogério Valle e Phellippe Zarafian: 

 

A competência é tomada como categoria ordenadora das relações sociais de trabalho 

internas às organizações produtivas. Portanto, apropriada à gestão da flexibilidade 

técnica e organizacional do trabalho. Mas a competência cumpre também o papel de 

ordenar as relações sociais de trabalho externamente às organizações produtivas, no 

sentido de gerir as condutas e reconfigurar valores ético-políticos dos trabalhadores 

no processo permanente de adaptação à instabilidade social. Nesses termos, a 

competência assume-se como um novo código de comunicação entre os diferentes 

sujeitos sociais implicados na ressocialização da economia, ao mesmo tempo em que 

são patrimônios subjetivos que atuam na fronteira da inclusão / exclusão sob um 

novo tipo de contrato social. Assim analisada, a competência associa-se fortemente à 

noção de empregabilidade. (RAMOS, 2006, p. 176, grifos meus)   

 

Em relação às noções do trabalhador, individualmente falando, o sistema de 

competências requer um outro significado, o da profissionalidade, que se refere ao conjunto 

comportamental que os trabalhadores devem seguir no seu ofício específico ou profissão, após 

terem adquirido a sua empregabilidade, ou seja, terem sido absorvidos pelo mercado de 

trabalho. Ramos (2006) assim define a profissionalidade: 

 

Considerando que a inserção profissional seja a expressão material de uma relação 

específica de caráter econômico e de outra mais geral de caráter social, entendemos 

que a forma como se processa a inserção profissional das pessoas num determinado 

contexto sócio-histórico demarca um código ético-político das relações profissionais 

que chamaremos de profissionalidade. (RAMOS, 2006, p. 251, grifos da autora) 

 

Esta profissionalidade, ao qual me refiro neste texto, está pautada nas competências, 

logo a cartilha a ser seguida pelo trabalhador é de acordo com estes fundamentos.    
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A noção de adaptabilidade, que inclui os valores da criatividade, liderança, 

colaboração com a empresa, comunicação, competitividade, autonomia – capacidade de 

responder positivamente aos eventos
69

 no ofício - são princípios básicos para o trabalhador 

manter a sua empregabilidade, diante das incertezas das relações de mercado atuais. Em 

síntese, para o trabalhador ser empregável, ter uma profissionalidade adequada aos novos 

tempos, ele precisa ter as competências necessárias para tal objetivo.     

Este conjunto de conceitos e categorias é oriundo da contradição intrínseca do 

capitalismo que é a contradição entre o modo de produção x forças produtivas, que se resume 

a relação capital x trabalho. Mészáros (2005) demonstra como esta contradição do capitalismo 

é incorrigível, pois não há como conciliar os interesses da propriedade privada do capital, 

atualmente organizado pela acumulação flexível, com a garantia de direitos sociais, dentre 

eles o mais básico; o direito universal ao trabalho.  

A classe dominante tem a clareza desta contradição, entretanto camufla a realidade e 

atribui à individualidade dos sujeitos, pautada numa visão pós-moderna de mundo, a 

responsabilidade por serem empregáveis.   

A defesa, dissimulada, feita por estes indivíduos da classe dominante, é de que 

vivemos em tempos de incertezas. Entretanto, o mercado requer uma série de competências 

para continuar em funcionamento; logo, os trabalhadores precisam se adequar a estes novos 

paradigmas para garantirem a sua empregabilidade. Cabe a cada um a tarefa de se auto-

construir, pois as ―cartas estão na mesa‖ e são dadas pelo mercado, é preciso ter a sabedoria 

individual para construir o seu caminho do sucesso profissional.        

É feita uma defesa também em relação à necessidade do Estado, dos sujeitos sociais
70

 

e da sociedade civil terem estas noções como princípio, para garantir a realização de boas 

políticas de qualificação profissional. Eles compreendem também que estes aspectos 

contribuem para o desenvolvimento de uma nação, da economia e consequentemente do seu 

povo.    

Uma noção maior que dá sustentabilidade a todas estas noções é o discurso baseado na 

concepção da pós-modernidade, que afirma que nos novos tempos que vigoram, acabou a 

divisão da sociedade por classes sociais, pois não existem mais alternativas históricas à atual 

forma de organização social. (RAMOS, 2006, p.124).    

                                                           
69

 De acordo com esta lógica, evento, tem relação com eventualidades, ou seja, mudanças de planos, imprevistos, 

redimensionamento da distribuição de tarefas e funções dentro do trabalho. 

 
70

 Esta noção de sujeito social é referente a mesma utilizada por Ramos (2006, p.108-112), a qual é composta por 

conselhos, institutos de certificação, educação e etc.  



142 

 

 

De acordo com a condição pós-moderna, como está explicitado na tese de Harvey 

(2009), atualmente existe uma mudança fundamental nas práticas culturais, políticas e 

econômicas. É anunciado o fim das grandes metanarrativas, a atomização do social em redes 

flexíveis de jogos de linguagem (HARVEY, 2009), assim como o fim da sociedade do 

trabalho, pois o que prevalece atualmente é o conhecimento, deixando a sociedade de ser 

pautada exclusivamente da industrialização. A defesa da pós-modernidade é de que vivemos 

numa chamada Sociedade do Conhecimento.   

Este discurso nos leva a seguinte indagação: do que trata esta Sociedade do 

Conhecimento? Percebo que o primeiro argumento é que o conhecimento nunca esteve tão 

acessível a todos como hoje, visto que o acesso ao conhecimento está extremamente 

democratizado, quem tiver interesse tem acesso a ele e aos seus canais, como a internet, 

Segundo, o conhecimento não é a apropriação da realidade pelo pensamento, mas sim uma 

construção subjetiva resultante de processos semióticos intersubjetivos, nos quais ocorre uma 

negociação de significados. O que confere validade ao conhecimento são os contratos 

culturais, isto é, o conhecimento é uma convenção cultural. Em terceiro lugar, o apelo a 

consciência dos indivíduos constitui o grande caminho para a resolução dos problemas da 

humanidade (DUARTE, 2003).   

Este discurso da Sociedade do Conhecimento se caracteriza também da seguinte 

forma: 

 

Uma nova relação das pessoas com a ciência. Os ―conhecimentos científicos, 

tecnológicos e sócio-históricos com particular destaque para as formas de 

comunicação e gestão dos processos sociais e produtivos‖ [Kuenzer, 2000, p. 33] 

deixariam de ser demanda unicamente da acumulação capitalista, para serem 

pressupostos da própria vida em sociedade, em que as relações sociais são cada vez 

mais mediadas pela tecnologia e pela informação. Ao mesmo tempo o trabalho passa 

a exigir do sujeito mais do que conhecimentos, mobilizando também aspectos da sua 

própria subjetividade. (RAMOS, 2006, p.132)    

 

Também é notória a existência de um ceticismo em relação a qualquer possibilidade 

coletiva de transformações sociais, pautadas em acordos coletivos, socialmente construídos. 

Assim como existe uma fragmentação da análise da realidade social contemporânea, havendo 

uma rejeição a qualquer possibilidade de captação do sentido da totalidade do real e da 

história (DUARTE, 2000, p.106). Acredita-se no individualismo, ou na busca constante da 

autorealização dos indivíduos, de forma meramente particular, como grande agente na 

construção da atual sociabilidade.   
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Outro olhar sobre o conceito de pós-modernidade revela que, tamanha sua 

abrangência, este se apresenta como um ´conceito guarda-chuva`, que carece de precisão. 

Somado a isto, muitas vezes trabalha com conceitos conflitantes entre si e ―que diz[em] 

respeito a quase tudo: de questões estéticas e culturais à filosóficas e político-sociais‖ 

(MORAES, 1996, p.46, sic.). A própria autora afirma, que diante de toda diversidade, o pós-

moderno pode ser concebido como uma contraposição as ideias do mundo moderno. 

Sobretudo, vem sendo rejeitada a concepção iluminista (MORAES, 2003; DUARTE, 2000). 

A pós-modernidade desconstrói uma série de aspectos levantados anteriormente pelo 

período moderno e apresenta a defesa do relativismo epistemológico, a suspeita em relação ao 

conhecimento objetivo e ao caráter estruturado das coisas e do mundo, fragmentação da 

história, um pragmatismo na análise das estruturas dos fenômenos do mundo, abrindo mão da 

análise sobre a origem dos fenômenos e suas relações com a totalidade da sociedade, 

passando a valer o que é prático, imediato, como demonstra Moraes (2004) e Duarte (2000). 

Moraes (2004) demonstra também como a agenda pós-moderna recai num renovado 

conservadorismo, pois aparentemente o discurso é de defesa do fim das metanarrativas, mas 

pela sua origem.  Como estas ideias são implementadas nas relações atuais, o que se verifica é 

uma perpetuação do ―antigo‖ modo de produção capitalista, baseado na propriedade privada 

dos meios de produção, na extração de mais-valia e na busca insaciável pelo lucro.  

Outro aspecto recorrente no pensamento pós-moderno é o anúncio da existência de 

uma crise da ciência, crise dos paradigmas e crise da razão (DUARTE, 2000, p.104). 

Subsidiado nas formulações de Chauí (1993), Duarte (2000), define assim a crise da razão ao 

qual o pós-modernismo defende:  

 

Negação de que haja uma esfera da objetividade. Esta é considerada um mito da 

razão, em seu lugar surge a figura da subjetividade narcísica desejante; negação de 

que a razão possa propor uma continuidade temporal e captar o sentido imanente da 

história. O tempo é visto como descontínuo, a história é local e descontínua, 

desprovida de sentido e necessidade, tecida pela contingência; negação de que a 

razão possa captar núcleos de universalidade no real. A realidade é constituída por 

diferenças e alteridades, e a universalidade é um mito totalitário da razão; negação 

de que o poder se realiza à distância do social, através das instituições que lhes são 

próprias e fundadas tanto na lógica da dominação quanto na busca da liberdade. Em 

seu lugar existem micropoderes invisíveis e capilares que disciplinam o social. 

Categorias gerais como universalidade, necessidade, objetividade, finalidade, 

contradição, ideologia, verdade são consideradas mitos de uma razão etnocêntrica, 

repressiva e totalitária. Em seu lugar, colocam-se o espaço-tempo fragmentados, 

reunificados tecnicamente pelas telecomunicações e informações; a diferença, a 

alteridade; os micro-poderes disciplinadores, a subjetividade narcísica, a 

contingência, o acaso, a descontinuidade e o privilégio do universo privado e íntimo 

sobre o universo público; o mercado da moda, do efêmero e do descartável. Não por 

acaso, na cultura, o romance é substituído pelo conto, o livro pelo poder, e o filme 

pelo video-clip. O espaço é a sucessão de imagens fragmentadas; o tempo, pura 
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velocidade dispersa [CHAUÍ, 1993, pp. 22-23]. Solipsismo, irracionalismo e 

fragmentação do conhecimento são marcas distintivas das concepções pós-

modernas. As origens dessas características do pensamento pós-moderno devem ser 

buscadas na realidade do capitalismo contemporâneo. Celso Frederico, no já citado 

artigo, analisa a fragmentação social decorrente do novo padrão de produção 

capitalista, ―a produção flexível‖. (DUARTE, 2000,  p.105)  

 

A manifestação da crise da razão é muito significativa e tem rebatimentos sobre a 

própria concepção de realidade. Por não existirem metanarrativas, a realidade não pode ser 

concebida a partir de uma única leitura, ou concepção. Como existe uma centralidade no 

imediato, no que é vivido pelos indivíduos, a realidade, de fato, trata-se de realidades, das 

experiências e impressões que os indivíduos têm sobre os fatos vivenciados por eles. 

Compartilho da leitura de Duarte (2000) que compreende que na visão pós-moderna a 

realidade então não passa do campo da superficialidade das impressões individuais. Recai-se 

num grande relativismo teórico, onde o que vale é o ponto de vista de quem trata do assunto, é 

a lente de quem pesquisa, o seu olhar sobre o objeto, pois a realidade é relativa.   

Este ponto de vista tem fortes implicações sobre a noção do conhecimento e do que 

ele trata. Percebo similaridades entre a lógica construtivista e a defesa feita pelos 

formuladores da pedagogia das competências, a respeito do conhecimento. Defendo que esta 

similaridade se desenvolve, pois os moldes teóricos que dão sustentabilidade a estas duas 

abordagens são os mesmo as noções pós-modernas, que:   

 

Nessa perspectiva, o conhecimento não pode ser visto como representação mais ou 

menos correia da realidade e também não se pode falar na existência objetiva de 

determinado conhecimento. Ele é sempre algo subjetivo, ―não existe fora da mente 

de uma pessoa‖ [...] O conhecimento é apenas funcional, ou seja, deve ser apenas 

analisado em sua eficácia como instrumento por meio do qual o sujeito adapta-se ao 

meio ambiente. (DUARTE, 2000, p. 121-122, grifos do autor)        

 

E dentro desta concepção não cabem aos professores transmitir conhecimentos pré- 

estabelecidos aos alunos, pois o conhecimento
71

 tem um significado distinto para cada pessoa, 

à medida que esta se envolve na realidade, através de suas representações e estas irão formar 

as suas concepções sobre a realidade, que não é igual para todos (DUARTE, 2000, p. 125). A 

questão crucial colocada é a adaptabilidade do sujeito à realidade, ou melhor, ao meio, através 

das suas representações. Tal é a dimensão desta questão que Ramos (2006, p.274), indaga a 

seguinte questão: ―a demanda para que os processos educativos escolarizados se aproximem 
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 E a partir desta lógica, o conhecimento não é a captação do real, mas está mais voltado para promover a 

adaptabilidade dos sujeitos a realidade.   
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mais do mundo do trabalho limita-se aos aspectos da personalidade ou há espaço, também, 

para conhecimentos específicos?‖   

Pelo que percebo, o foco do processo pedagógico, na concepção construtivista, deve 

ser o sujeito, sua personalidade, como ser natural e biológico voltado para si e sua 

sobrevivência independente dos outros, Ramos (2006, p. 278), conforme verificamos na 

descrição adiante: 

 

Pela ótica construtivista, a interação do sujeito com o mundo material e com os 

outros homens permitiria a construção de representações que teriam validade 

somente diante de circunstâncias em que se mostrem viáveis para o próprio sujeito, 

mas não como possível explicação do real. Como diz Duarte (2000, p. 97), ―os 

construtivistas jamais deveriam afirmar que ´algo é`, mas sempre, apenas, afirmar 

que ´percebo algo como`‖, sendo tal percepção decorrente das experiências 

individuais. Por princípio, então, a educação deveria abandonar a suposição da 

existência de saberes socialmente construídos e universalmente aceitos, a serem 

transmitido. Segundo a interpretação deste autor, os constructos mentais são 

sempre individuais e subjetivos na essência, se o sujeito nunca poderia fazer 

afirmações sobre a realidade exterior ao seu pensamento, então o professor não pode 

partir do pressuposto de que a representação que ele detém sobre algo possa ser 

conhecida de forma objetiva por seus alunos. Nesse contexto, a função do professor 

seria criar as condições para que os alunos construam suas próprias representações 

sobre algo de tal maneira que, num determinado momento do processo educativo ou 

construtivo, esses possam chegar à conclusão de que acreditam estar partilhando 

significados semelhantes sobre algo. Igualmente, a linguagem seria vista não como 

instrumento de transmissão de significados ou de conhecimentos, mas como 

instrumento para oferecer aos alunos oportunidades e incentivos para a construção 

de seu conhecimento escolar. (RAMOS, 2006, p. 279, grifos ,meus) 

 

A autora complementa seu pensamento na respectiva passagem da sua obra, afirmando 

como na educação básica o conhecimento científico passa a ser tratado nos espaços escolares. 

Apoio-me nestas prerrogativas e afirmo que com o REUNI, existe no Brasil uma ampliação 

desta lógica construtivista para o ensino superior. As Diretrizes Gerais do programa e mais 

profundamente as propostas dos BI`s UFBA, por exemplo, se pautam nesta abordagem, 

construtivista, da Sociedade do Conhecimento e na pedagogia do aprender a aprender. Desta 

forma, o conhecimento científico, socialmente construído e universalmente aceitos não seriam 

mais o foco a ser transmitido nem na educação básica nem na educação superior. Este agora 

proporcionaria ―a geração de oportunidades para que os alunos possam se defrontar com eles 

e, a partir deles, localizar-se diante de uma realidade objetiva, reconstruindo-os 

subjetivamente em benefício de seu projeto e com o traço de sua personalidade, a serviço de 

suas competências‖ (RAMOS, 2006, p. 280). A autora aponta também que, no discurso 

hegemônico, ―atualmente, pelo que observo, conviria substituir conhecimento por 

competência‖, (RAMOS, 2006, p. 275, grifos do autor).  



146 

 

 

Este trato com o conhecimento acaba resultando no que afirma Ramos (2006), que o 

senso comum e o conhecimento científico ficam em condições quase que igualitárias, pois se 

aproximando os conceitos científicos da racionalidade do senso comum ocorre uma grande 

chance de distorção do conhecimento científico. Este último requer instrumentos rigorosos e 

precisos para estabelecer o trato com a realidade, superando assim a aparência fenomênica 

dos acontecimentos sociais e sua pseudoconcreticidade, como trata Kosik (2002), para 

construir um bom senso, como aborda Gramsci (2004), ampliando-se assim a visão de mundo 

e a compreensão da realidade.    

Articulando a discussão anterior, a respeito do sistema de competências com o campo 

da educação, será aprofundado agora o trato com as categorias e conceitos envolvidos no eixo 

pedagógico desta tese.  Relembramos que estes aspectos não são explicados por eles mesmos, 

mas fazem parte de todo o contexto do sistema de competências. Inclusive, os conceitos 

descritos abaixo guardam relações estreitas com o eixo sócio-político deste texto; entretanto 

são desdobramentos deste sistema na educação, ou na formação profissional.     

No âmbito das reformas educativas, a competência promove implicações nos sistemas 

curriculares, considerando-se que os resultados das investigações dos processos de trabalho 

estão associados ao desenvolvimento do modelo de competências pela mediação pedagógica 

(RAMOS, 2006, p.177-178).   

Verifico em Duarte (2000) uma formulação que relaciona as ideias pós-modernas à 

reprodução das relações de classe, próprias do modo de produção capitalista e que no campo 

da educação, ganha força a concepção construtivista
72

. O respectivo autor compreende que a 

aproximação entre as ideias construtivistas na educação e o pós-modernismo são tão 

similares, que afirma: ―um pressuposto dessa tese de que o construtivismo é de tal maneira 

representativo das tendências ideológicas pós-modernas hoje presentes em educação, que se 

toma quase a mesma coisa falar em construtivismo e em pensamento educacional pós 

moderno‖ (DUARTE, 2000, p. 120). Ramos, (2006, p.277) também demonstra o lugar central 

do construtivismo na contemporaneidade, mais especificamente na materialização da 

pedagogia das competências.  

                                                           
72

 A idéia-chave que separa o construtivismo de outras teorias da cognição foi lançada há aproximadamente 60 

anos por Jean Piaget. Trata-se da idéia de que o que chamamos de conhecimento não tem, e não pode ter, o 

propósito de produzir representações de uma realidade independente, mas antes tem uma função adaptativa. 

Esta mudança na avaliação da atividade cognitiva acarreta um irrevogável rompimento com a tradição 

epistemológica geralmente aceita na civilização ocidental, de acordo com a qual o conhecedor deve se esforçar 

para atingir uma visão do mundo real. Embora neste século as revoluções nas ciências físicas tenham 

conduzido à aceitação de que tal visão parece impossível, mesmo de acordo com a teoria física, a maioria dos 

filósofos atem-se à crença de que o progresso da ciência, de alguma forma, conduzirá a uma aproximação da 

verdade definitiva (VON GLASERSFELD, 1998, p. 19 apud DUARTE, 2000, p. 121). 
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Em relação ao ensino superior brasileiro, o que inclui principalmente o REUNI, uma 

das formas mais significativas que o construtivismo vem se manifestando, é através da  

pedagogia do aprender a aprender, que enfatiza a importância dos processos individuais, da 

experiência particular na construção da aprendizagem. E dentro disto vale mais o processo de 

aprendizagem, o aprender a aprender do que o próprio conhecimento em si. Cabe então a 

escola, ou a educação: 

 

A tarefa principal da escola deixa de ser a de transmitir um saber objetivo sobre a 

realidade natural e social, para ser a tarefa de propiciar as condições para um 

processo coletivo e interativo de compartilhamento e construção de significados que, 

em última instância, são pessoais, sendo considerados também sociais e culturais 

porque fazem parte de um mesmo contexto interativo. (DUARTE, 2000, p. 116) 

 

No parágrafo anterior, afirmo que o REUNI é o principal representante da 

materialização da pedagogia do aprender a aprender no ensino superior brasileiro, pois não 

existe outra política, neste âmbito, que defina de forma tão clara as diretrizes da qualificação 

profissional que se deseja desenvolver nas universidades federais brasileiras e, tampouco, que 

agregue um conjunto de conceitos e valores voltados para esta abordagem do construtivismo.     

Complementando o sentido do que o construtivismo pauta e mais especificamente 

falando, da sua manifestação na pedagogia do aprender a aprender: 

 

Somada à valorização da experiência para a aprendizagem, os mecanismos de 

aprendizagem também adquiriram importância. Em certa medida, esses mecanismos 

hoje são chamados também de competências genéricas ou transversais, referindo-se, 

por exemplo, à capacidade de observação, comunicação, dedução, mediação, 

classificação, previsão; e outros mais complexos dentre os quais se incluem 

organização da informação, tomada de decisão, análise de variáveis, comparação, 

síntese, avaliação. É na forma de uma denominação genérica do aprender a 

aprender [Nota da autora: Nos termos, inclusive, abordados pelo Relatório para a 

UNESCO da Comissão sobre Educação para o século XXI] que se ressalta a defesa 

da importância desses mecanismos de aprendizagem ou das competências genéricas. 

(RAMOS, 2006, p. 266-267, grifos da autora)  

 

Duarte (2000) faz uma leitura do construtivismo, como se às vezes este transpusesse o 

mero campo da educação, passando a adquirir um caráter mais amplo e condizente com o 

pensamento pós-moderno, como podemos verificar: 

 

Há fortes indicadores de que o construtivismo, na realidade, muito mais do que uma 

teoria da aprendizagem ou do desenvolvimento cognitivo, seria integrante de uma 

ampla concepção de mundo, de sociedade, de história e de conhecimento que, no 

limite, equivaleria ao próprio ideário pós-moderno. (RAMOS, 2006, p. 113) 
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Um dos indicadores desta semelhança dos pressupostos pós-modernos, construtivistas 

com a educação no Brasil, é o referencial teórico-metodológico dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (os PCN`s), que tem como parâmetro o Relatório Jacques Delors (1998), como 

também afirma Duarte (RAMOS, 2006, p.114).    

É possível dizer que estas orientações deram subsídios a diversas políticas públicas da 

educação brasileira, inclusive tendo desdobramentos no REUNI.   

Uma das formas de materialização destes parâmetros teórico-metodológicos é através 

da reestruturação dos currículos escolares. Ramos (2006, p.274), compreende que o currículo 

é um campo de disputa de projeto de formação e acredito também que faz parte da luta por 

projetos históricos de sociedade.  

A definição dos conteúdos escolares, da forma como serão tratados e construídos nas 

relações pedagógicas, são de fundamental importância para a consolidação de um projeto 

maior de nação e de sociedade. O que vem prevalecendo no REUNI é a lógica da formação 

para o mercado, pautada na pedagogia das competências.  

Veremos agora alguns dos aspectos principais que condizem com a lógica das 

competências. Já foi falado da concepção pós-moderna / construtivista a respeito do 

conhecimento. Foi visto que a dimensão científica, socialmente referenciada e construída 

vem perdendo força na contemporaneidade, logo a defesa destes setores é que o conhecimento 

e o processo pedagógico devem ser objetivados em currículos apropriados para esta lógica. 

Sendo que os princípios são: globalização, integração, interdisciplinaridade.  

Os currículos devem, em primeiro lugar, ser opostos a compartimentação disciplinar 

do conhecimento, e devem valorizar a experiência concreta dos sujeitos como situação 

significativa de aprendizagem (RAMOS, 2006, p. 260). A interdisciplinaridade é um princípio 

fundamental na construção desta proposta curricular defendida por estes segmentos. Verifica-

se isto nos documentos da UFBA, do BM, relatórios da Organização das Nações Unidas para 

a Cultura, Ciência e Educação – UNESCO e todas estas instituições defendem a 

interdisciplinaridade como proposta renovadora e imprescindível na educação contemporânea. 

Ramos (2006, p. 260, grifos do autor) argumenta que ―o termo interdisciplinaridade surge 

ligado à necessidade de superação da esterilidade acarretada pela ciência excessivamente 

compartimentalizada e sem comunicação entre seus diversos campos‖. A autora complementa 

o sentido de interdisciplinaridade, nesta perspectiva: ―a interdisciplinaridade mantém a 

identidade das diferentes disciplinas, mas busca o estabelecimento de uma intercomunicação e 
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uma cooperação, provocando intercâmbios reais, enriquecimento e modificações mútuas‖, 

(RAMOS, 2006, p. 271). 

Deduzo também que, sob este viés, a interdisciplinaridade representa uma forma de 

trato com os conhecimentos, ou melhor, os conteúdos do trabalho pedagógico que já não 

condizem com as ideias levantadas pelo iluminismo e a sua razão. Agora precisam ser 

redimensionados e tratados de uma forma não amarrada a estruturas fixas do conhecimento, 

mas que englobe um processo mútuo de suas especificidades do conhecimento.  

Estes sujeitos são constituídos por uma miscelânea de significados e impressões, logo 

uma abordagem pedagógica interdisciplinar colabora bastante para o desenvolvimento destas 

competências, através da própria vivência e dos caminhos de construção do saber que os 

sujeitos escolhem. 

Tentando estabelecer uma síntese sobre o respectivo assunto, cito a passagem de 

Ramos (2006), com a qual tenho concordância, a saber: 

 

Pode-se dizer que o objetivo do currículo da educação básica e profissional 

[incluímos também a educação superior] seria possibilitar a construção do 

verdadeiro objeto transdisciplinar possível nos processos educacionais: os projetos 

de vida dos alunos. As competências, à medida que integram a personalidade dos 

sujeitos, estariam a serviço desses projetos. No fundamento desses projetos está o 

código ético das relações profissionais que denominamos profissionalidade. 

Concluímos anteriormente que, na sociedade contemporânea, tende a predominar 

uma profissionalidade tipo liberal. Portanto a pedagogia das competências é um 

meio de construção dessa profissionalidade e a forma pela qual a educação 

reconstitui, na contemporaneidade, sua função integradora dos sujeitos às relações 

sociais de produção reconfiguradas no plano econômico – pela reestruturação 

produtiva -, no plano político – pelo neoliberalismo – o no plano cultural – pela pós-

modernidade. Dito de outra forma, a pedagogia das competências é, na 

contemporaneidade, a pedagogia da Sociedade do Conhecimento, da Sociedade 

Pós-Industrial ou da Sociedade Pós-Moderna.       (RAMOS, 2006, p.273, grifos 

meus) 

 

Diante da discussão feita a respeito da forma com se estrutura a qualificação 

profissional e sobre como a sua noção mais ampla vem sendo deslocada pela noção das 

competências, encerro aqui a apresentação do quadro principal de categorias tratadas no 

estudo e aponto a defesa que faço do trato com a categoria analítica qualificação como 

relação social. Ao longo da tese, justificarei também porque a interdisciplinaridade é outra 

categoria analítica deste estudo.  

É preciso reforçar a defesa da indissociabilidade das dimensões social, conceitual e 

experimental, do trato com a categoria qualificação, o que minimamente permite colocar no 

debate acerca da política nacional de qualificação profissional especialmente no ensino 

superior, uma concepção de qualificação profissional omnilateral e, principalmente, voltada 
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para a perspectiva da formação humana. Endossamos o coro dos autores que defendem o 

seguinte princípio: 

 

Que o ensino e a aprendizagem devam levar o estudante a compreender o processo 

sócio-histórico de construção do conhecimento científico, possibilitando-o fazer 

uma leitura crítica do mundo estabelecer relações entre fatos, idéias e ideologias, 

realizar atos e ações – voluntários ou compulsórios – de forma crítica e criativa, 

compreender e construir ativamente novas relações sociais. Essa perspectiva não 

admite que o ensino [e a organização do trabalho pedagógico como um todo] limite-

se ao uso instrumental dos conteúdos. A abordagem pedagógica centrada nas 

competências apresenta o risco de se fazer um recorte restrito do que deve ser 

ensinado, limitando-se à dimensão instrumental e, assim, empobrecendo e 

desagregando a formação, por atrelar essa dimensão a tarefas e desempenhos 

específicos, prescritos e observáveis. Isto explica a resistência, ainda que não 

organizada, da maioria dos professores em conhecer, compreender e praticar a 

pedagogia da competência. A isto chamaríamos de resistência histórica. (RAMOS, 

2006, p. 154)  

 

 

4.2 Aproximações e reflexões da proposta de qualificação profissional do REUNI com as 

teorias do Capital Humano e do Capital Social 

 

 

O respectivo trecho tem como foco fazer uma breve contextualização sobre as 

principais características que nos permite afirmar que a proposta de qualificação profissional 

do programa REUNI e seus desdobramentos no plano de BI em Saúde, da UFBA, têm como 

fundamentação a teoria do Capital Humano e do Capital Social.   

Foi por meio da procura desta fundamentação teórica apresentada no tópico anterior 

sobre a qualificação profissional, sua polissemia e disputas políticas e teóricas sobre a sua 

concepção, que constatei o grau de proximidade destas propostas político pedagógicas, 

analisadas na minha tese de doutorado, com a teoria do Capital Humano e do Capital Social.   

No campo pedagógico, a proposta de qualificação profissional estudada, é coerente 

com o referencial da Pedagogia das Competências e Habilidades, sendo esta concepção, 

segundo Ramos (2006), uma nova síntese, contemporânea, da perspectiva desenvolvida 

primordialmente por Theodore Schultz na década de 1950, da teoria Capital Humano.  

A partir de agora, descreverei, brevemente, alguns fundamentos centrais da teoria do 

Capital Humano e do Capital Social. Farei isso, apontando ponderações críticas a respeito das 

respectivas teorias. Depois citarei as passagens do meu estudo que explicitam estas 

articulações e nexos. Por fim, apresento minhas reflexões críticas a cerca deste processo. 
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A Teoria ou ideologia do capital humano (Motta 2009) é oriunda dos anos de 1950 e 

teve como precursor Theodore Schultz. Este autor era um economista dos Estados Unidos da 

América. Ele escreveu o livro clássico denominado de O Capital Humano: investimentos em 

educação e pesquisa (1971).  

No momento em que Schultz elaborou suas teses, a conjuntura política era fortemente 

marcada pelas tensões sociais pelo mundo, além das disputas de projeto político-econômicos 

da social-democracia, dos liberais e dos socialistas. Schultz compunha o bloco liberal e já nos 

anos 1960 via-se o auge do Welfare State (estado de bem-estar). Como é de amplo 

conhecimento, tais políticas foram uma resposta dos liberais à grande depressão de 1930
73

, 

além de concessões destes agentes ao confronto entre o capital e trabalho e ao perigo 

socialista.  

A teoria do capital humano ganhou força na medida em que as circunstâncias das 

políticas de bem-estar davam materialidade e coerência aos seus pressupostos
74

. Na 

investigação de Schultz foi constatado que o crescimento econômico de alguns, como os 

EUA, não se dava somente por fatores de produção imateriais, como o capital (dinheiro) ou 

insumos, mas algumas experiências individuais de sujeitos que nos seus tempos de lazer ou 

horas vagas, aproveitavam para fazer cursos e ampliar seus conhecimentos técnicos, 

conhecimentos em geral (como relacional, gerencial e etc.), possibilitavam excelentes 

retornos para a empresa, para si mesmo e consequentemente para a própria nação. Ele 

denominou este processo de investimento em capital humano (educação principalmente e 

saúde). E seria então este um aspecto chave da economia. Esta perspectiva teórica lhe gerou, 

inclusive, um prêmio Nobel de economia, em 1968.  

Os anos 1970, no entanto, foram caracterizados por novas crises do capitalismo e 

dificuldade de crescimento e acumulação de capitais
75

 nas diversas nações do ocidente. A 

crise do petróleo é um divisor de águas desta mudança de hegemonia do pensamento macro-

econômico. 

Motta (2009) aponta para um novo cenário global, denominado de Neoliberalismo, em 

que direitos sociais começam a cessar e a promessa de pleno emprego ou integração não é 

                                                           
73

 Como exemplo temos a política do New Deal, nos EUA. John Maynard Keynes foi o protagonista do 

pensamento econômico desta época e demonstrou como se faz necessário algum tipo de investimento estatal 

para lidar com os momentos de retração do livre mercado.  

 
74

 Esta teoria, inclusive, inaugura um campo educacional denominado de economia da educação (Frigotto s/d). 

 
75

 A própria crise fiscal dos estados evidenciava essa crise, pois os inúmeros tributos gerados pela política de 

bem-estar começavam a ser fatores impeditivos do crescimento de capitais, apesar de manter boa parte da 

população européia e americana empregada.   
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mais possível de ser garantida. A teoria liberal, consequentemente, a do Capital Humano, 

demanda agora uma revisão.  Motta caracteriza esta virada como a passagem da promessa da 

integração à lógica da inserção. Apoiada nos apontamentos de Gentili, ela demonstra que uma 

forte perspectiva que emerge é então a do Capital Social, sendo esta noção muito mais 

individualista, subjetivista.  

Para Motta a educação passa a ter um papel em políticas internacionais, como as 

Políticas de Desenvolvimento do Milênio, e tem a função cidadã de educar para o 

conformismo (do desemprego, da instabilidade, da incerteza, da nova cultura cívica). 

A teoria do Capital Social pode ter diversas interpretações (ARAÚJO, 2003), com 

base em Pierre Bourdieu (teoria dos capitais) e Karl Marx (obra magna O Capital, que analisa 

o capitalismo como uma relação social), por exemplo. No entanto, com a perspectiva 

hegemônica que é desenvolvida por políticas do Banco Mundial e UNESCO, a leitura sobre o 

Capital Social que ganha destaque é a de autores como Robert Putnam (1996). 

Putnam estudou a reforma política e administrativa italiana dos anos 1970, que criou 

20 regiões administrativas autônomas. O cientista político norte-americano prioriza as 

categorias democracia, desempenho institucional e articula com variáveis como cultura cívica, 

participação política e ideologias. Ele chega à síntese de que o Capital Social desenvolvido 

por cidadãos no norte da Itália favoreceu o melhor desempenho institucional desta região.   

Neste viés, a passagem de Neves (s/d) é muito elucidativa:  

 

Segundo esta nova formulação, ainda em construção, o ‗capital social‘ é o conjunto 

de elementos da organização social, encarnados em normas e redes de compromisso 

cívico, que constitui um pré-requisito para o desenvolvimento econômico assim 

como para um governo efetivo. São elementos básicos do ‗capital social‘ a 

autoconfiança que gera a confiança social, as normas de reciprocidade 

(associativismo) e as redes de compromisso cívico (responsabilidade social). 

Especificamente na América Latina, o conceito de ‗capital social‘ é dirigido às 

comunidades locais e às populações pobres. A noção de ‗capital social‘ visa, 

portanto, a conservar as relações sociais capitalistas, construindo uma nova 

sociabilidade a partir da redefinição da relação entre Estado e sociedade civil, 

apontando para uma ‗ação integrada‘, baseada na colaboração, entre essas duas 

esferas.Segundo seus formuladores, o capital social‘ é, assim, um instrumento para 

formação da ética da responsabilidade coletiva, de fortalecimento da subjetividade e 

uma estratégia de recomposição da cidadania perdida pelo aumento da desigualdade, 

a partir de práticas democráticas baseadas no voluntariado e na concertação social. 

(NEVES, s/d, p.7, grifos das autoras)     

 

Esta teoria do conhecimento adquire muita materialidade na América Latina, no Brasil 

também, sobretudo a partir dos anos 1990. Atualmente, no espectro educacional, Ramos 

(2006) faz um diagnóstico de que diversos currículos escolares e diretrizes de políticas 

educacionais, no Brasil, são orientados por tal perspectiva. A pedagogia das competências, 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capsoc.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capsoc.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capsoc.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capsoc.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capsoc.html
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corresponderiam, a grosso modo, aos conteúdos pedagógicos necessários para desenvolver 

este capital social. Como demonstrarei a seguir, na própria educação universitária, esta 

perspectiva ganha adesão.   

Antes é válido registrar a constatação e crítica de Frigotto (s/d) à origem desta matriz 

teórica, a concepção do Capital Humano:    

 

Trata-se de uma noção que os intelectuais da burguesia mundial produziram para 

explicar o fenômeno da desigualdade entre as nações e entre indivíduos ou grupos 

sociais, sem desvendar os fundamentos reais que produzem esta desigualdade: a 

propriedade privada dos meios e instrumentos de produção pela burguesia ou classe 

capitalista e a compra, numa relação desigual, da única mercadoria que os 

trabalhadores possuem para proverem os meios de vida seus e de seus filhos – a 

venda de sua força de trabalho (FRIGOTTO, s/d, p.2, grifo do autor)     

 

No meu estudo de doutorado, percebo como o objeto  que analiso se referencia nestas 

formulações. Concluo que esta proposta de formação do trabalhador se adéqua à lógica 

contemporânea da acumulação flexível do capitalismo, como descreve Harvey (2009), que 

demanda uma força de trabalho igualmente flexível, adaptada à lógica hegemônica 

contemporânea que a teoria do capital social ajuda a esclarecer.      

A seguir, demonstro algumas passagens em que esta coerência é marcada. No 

documento Referenciais orientadores para os bacharelados interdisciplinares e similares, 

do REUNI, o perfil do egresso descrito é o seguinte:  

 

As seguintes competências, habilidades, atitudes e valores deverão integrar o perfil 

dos egressos dos BIs e similares:1. capacidade de identificar e resolver 

problemas, enfrentar desafios e responder a novas demandas da sociedade 

contemporânea; (...) 3. capacidade de atuar em áreas de fronteira e interfaces 

de diferentes disciplinas e campos de saber; (...) 8. comprometimento com a 

sustentabilidade nas relações entre ciência, tecnologia, economia, sociedade e 

ambiente; 9. postura flexível e aberta em relação ao mundo do trabalho; 10. 

capacidade de tomar decisões em cenários de imprecisões e incertezas; (...) 12. 

capacidade de utilizar novas tecnologias que formam a base das atividades 

profissionais; 13. capacidade de empreendedorismo nos setores público, 

privado e terceiro setor.” (BRASIL, 2010,p.5, grifos meus) 

 

Já o projeto do BI em Saúde da UFBA defende a seguinte perspectiva sobre o perfil do 

egresso:  

 

O egresso do BI-Saúde poderá enfrentar as exigências do mundo do trabalho 

no desempenho de ocupações diversas que mobilizem, de modo flexível, 

conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas. Também poderá 

dar continuidade à sua formação ingressando em qualquer curso profissional da área 

de saúde. Além disso, o egresso do BI-Saúde pode candidatar-se diretamente a um 

curso de Pós-Graduação na área de Saúde, no qual exista demanda para profissionais 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
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com o perfil adquirido durante o curso de Bacharelado, notadamente os que exijam 

uma formação interdisciplinar. (UFBA, 2009, p.7, grifos meus) 

 

Assim, verifico que há como tendência a desqualificação da formação profissional nos 

cursos de BI‘s, pois este reduz a dimensão da qualificação profissional como relação social à 

perspectiva das competências e habilidades para o mercado
76

.  

Como projeto de sociedade, o que percebo é o processo apontado por Motta (2009) de 

uma formação para o consenso e o conformismo, pois analisando o currículo
77

 também do 

curso de BI em Saúde da UFBA é perceptível o encurtamento da formação universitária, 

sendo privilegiados conteúdos voltados para as competências e habilidades em contrapartida a 

uma cultura universitária, nas instituições federais, que tem uma tradição no Brasil de ser 

mais universal, que não abre mão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.             

 

 

4.3 A educação, seu sentido histórico-ontológico e político-ideológico, e a crise atual do 

sistema de internalização dos valores do capital 

 

 

A educação, quando pensada no seu sentido histórico-ontológico, tem uma natureza e 

função social de transmitir à humanidade, ou às gerações futuras, todo um conjunto de 

conhecimento, valores, costumes e outros elementos, necessários a manutenção da reprodução 

do gênero humano. 

Em coerência com o pensamento marxiano, Tonet (2005) parte da categoria trabalho, 

que é a raiz ontológica do ser social, para estabelecer as relações intrínsecas desta categoria 

com a educação. Para Marx, Engels, Lukács e outros autores do campo marxiano, o trabalho é 

uma categoria fundante do ser social. Mas não somente ele constitui a totalidade deste ser 

social em construção. É inegável sua determinação no conjunto de valores necessários aos 

seres humanos para garantir a manutenção da sua espécie.  

Tonet (2005) alerta que independentemente do modo de produção vigente, que molda 

as relações do trabalho, a educação é um fator primordial (ontológico) para a construção dos 
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 Sobre isto, Ramos (2006) argumenta como a categoria qualificação profissional  possui diversas dimensões. A 

autora aponta como esta categoria é também um campo de disputa por garantias de direitos trabalhistas, 

reconhecimento profissional, certificação, regulamentação, sindicalização e etc. No entanto, atualmente, há 

uma re-apropriação desta. Por fim, este deslocamento conceitual, reduz a concepção da categoria à dimensão 

meramente laboral e adapta a ordem do trabalho flexível, desqualificado. 

 
77

 Ver também: http://www.moodle.ufba.br/file.php/11666/Projeto_BI_SAUDE.pdf  
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costumes e referências históricas da humanidade. Ele afirma: ―é preciso, porém, deixar claro 

que uma coisa é a natureza essencial de determinado fenômeno social; outra coisa é o seu 

papel em determinado momento do processo social‖ (TONET, 2005, p.211).  

Ainda subsidiado pelo pensamento de Tonet, é preciso deixar clara estas diferenças, 

pois existe uma tendência atual, fruto do domínio do capital sobre a vida humana, de taxar o 

processo educativo conforme os seus interesses. Assim, anula-se o próprio caráter histórico-

ontológico da educação e a sua possível transformação para uma condição que seja favorável 

aos homens.  

Para este autor a educação tem um caráter conservador, pois atua no sentido de 

reproduzir o ser social. Logo, esta é uma questão que guarda uma relação estreita entre a 

educação e o trabalho. Contudo, sendo o homem um ser histórico e em constante 

transformação, esta contribui também para a construção de novas referências para a vida. As 

questões político-ideológicas interferem na característica reprodutivista da educação, mas 

esta, em sua gênese, tem uma tendência de manutenção (TONET, 2005). 

Conforme Tonet (2005, p.218), ―o que distingue a educação de todas as outras 

atividades é o fato de que ela se caracteriza não pela produção de objetivações, – o que não 

quer dizer que também não as produza – mas pela apropriação daquilo que é realizado por 

outras atividades‖.  

Vale ressaltar também o caráter objetivo e subjetivo da educação, pois ela é objetiva 

no que diz respeito a sua referência na forma de sociabilidade (o trabalho), entretanto é 

subjetiva no trato do conjunto de sistema de valores, cultura e etc. Portanto, são idealistas as 

concepções ditas pós-modernas, muito hegemônicas na educação contemporânea (inclusive 

no ensino superior brasileiro), que atribuem um caráter meramente subjetivo a educação, 

concebendo-a praticamente como instrumento único e suficiente para a transformação social.  

Não nego o caráter revolucionário da educação. Ao contrário, é isto que defendo, 

porém sem taxá-la como único elemento de transformação social, evitando recair numa 

grande incongruência.  

Durante a época primitiva da humanidade, a educação e o trabalho não se 

diferenciavam. ―O homem se educava no e pelo trabalho e com todas as atividades que 

giravam ao redor dele‖ (TONET, 2005, p. 220).  

Com a complexificação do ser social e a divisão da sociedade em classes, foi surgindo 

à necessidade da separação de setores da sociedade, e a educação se constitui desta forma. 

Inicialmente ela era destinada exclusivamente às classes dominantes da sociedade. Com o 
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advento do capitalismo a educação passa a ocupar um lugar estratégico na reprodução social, 

pois estava extremamente articulada com o processo de produção da vida. Logo, esta adquire 

um caráter de principal mantenedora do sistema de internalização dos valores do capital.  

As bandeiras – liberdade, igualdade, fraternidade, cidadania, democracia e etc – 

levantadas pela burguesia, classe protagonista na efetivação do capitalismo enquanto sistema 

hegemônico de produção da vida, trouxeram à tona a necessidade de massificar o sistema de 

reprodução do ser social.  

Com o capitalismo, a tensão entre o desejo e a possibilidade concreta da maioria dos 

cidadãos terem acesso aos meios de auto-realização se tornou latente. Este acirramento 

decorre da contradição intrínseca e incorrigível do capitalismo, de promover aspirações, 

valores, desejos e o entrave da apropriação da imensa maioria das pessoas a estes aspectos, 

devido ao princípio da propriedade privada.  

Diante desta conjuntura, o que percebo no seio da sociedade de classes é um constante 

quadro de crises e instabilidades sócio-políticas. A educação ocupa um papel importantíssimo 

no objetivo da classe dominante de tornar suas referências dominantes na cultura, na ideologia 

e no senso comum. Mészáros (2006) alega que a educação vem sendo protagonista na 

elaboração de consensos, conformismos e uma construção subjetiva de internalização do 

sistema de valores do capital.   

Nesta forma de sociabilidade sempre é a perspectiva dominante que prevalece no 

modo de desenvolver a educação. Assim é nos diversos aspectos da vida
78

. Logo, na educação 

não poderia ser diferente, estando ela intimamente ligada com a objetivação da sociedade.  

A seguinte passagem de Duarte (2003) nos auxilia a compreender um dos pressupostos 

das teorias pedagógicas e da educação dominantes em tempos atuais:  

 

Aos educadores caberia conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa 

realidade e construir uma educação comprometida com as lutas por uma 

transformação social radical, mas sim para saber melhor quais as competências a 

realidade social está exigindo dos indivíduos. (DUARTE, 2003. p. 12) 

 

Saviani (2007) demonstra que existem basicamente dois grupos teóricos da educação, 

que discutem concepções sócio-filosóficas: Um primeiro que entende a educação como um 

instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade - teorias não-
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 Como afirma Marx (2007) e também Mészáros (2006, p.  277): ―o sistema capitalista de produção não pode 

funcionar se não puder proporcionar a realização individual imediata aos membros dos grupos dominantes‖. 
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críticas. E um segundo que entende ser a educação um instrumento de discriminação social, 

logo um fator de marginalização - teorias críticas.      

Ambos os grupos tratam a questão da marginalidade a partir da relação educação e 

sociedade, entretanto a primeira concebe que a educação é um fator que pode corrigir 

determinados desvios de condutas marginais. Sendo que a marginalidade é um fenômeno 

acidental na sociedade que tem a sua estrutura consolidada de modo harmonioso. O segundo 

grupo interpreta a sociedade como um conjunto de classes e grupos que tem interesses 

antagônicos, portanto conflituosa. Diante disto, o bloco hegemônico consegue impor a sua 

ordem, portanto determinados grupos ficam numa condição marginalizada.  

Dentro do grupo que compõe as teorias críticas, Saviani ainda faz mais duas 

diferenciações. A primeira, do grupo das teorias crítico-reprodutivistas, que argumentam que 

a educação cumpre justamente o papel que lhe é atribuído na sociedade de classes, logo, não 

há como fazer disputas de hegemonia através desta área, ou por dentro das escolas, por 

exemplo. Assim, esta luta deve ser construída por fora deste campo. Uma destas tendências é 

a chamada concepção de Aparelho Ideológico do Estado. O segundo grupo, o da teoria 

crítica, é referido pelo autor como o que representa sua perspectiva. Este trata das mediações 

deste processo contraditório e de lutas, procurando subsidiar teoricamente e politicamente os 

educadores para evitar a concretização dos interesses dominantes.       

O que é perceptível na investigação da tese é que o REUNI está envolvido por uma 

série de teorias não críticas e bem alinhado com a citação acima descrita por Duarte (2003).  

As principais perspectivas constatadas, por meio da investigação, são: a da teoria da 

sociedade do conhecimento, a pedagogia das competências e a teoria do aprender a 

aprender. Estas são fruto das chamadas teorias pós-modernas, que auto - proclamam o fim da 

possibilidade histórica de superação do capitalismo, assim como o fim da sociedade de 

classes, pois atualmente o que rege a sociedade é o conhecimento, são as informações, a 

comunicação e a linguagem. Logo é fundamental para promover interações harmoniosas o 

acesso ao conhecimento, que está altamente socializado e democratizado. Esta é basicamente 

a concepção da sociedade do conhecimento (DUARTE, 2003).    

Como afirma Marx (1984), tais concepções, desarticuladas da materialidade das 

relações sociais só podem cair em abstrações sem uma objetividade correspondente a 

estrutura social de fato.  Portanto, são concepções idealistas.  

Um dos grandes problemas da educação atual é o fato de estas concepções ganharem 

força na área, inclusive no próprio ensino superior, que outrora se caracterizava pela 
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consistência científica e por investigações socialmente referenciadas e não meramente 

ideologicamente reprodutivistas.  

Por ser a educação um aspecto muito importante na sociabilidade, em qualquer época, 

o capitalismo não poderia deixar de investir neste campo com o intuito de se reproduzir. Isto 

gera uma tensão, uma disputa de projetos antagônicos, na medida em que acreditamos que a 

sociedade se configura a partir de classes sociais.  

Por me afinar com a teoria crítica, apontada por Saviani (2007), compreendo que é 

necessário o engajamento (teórico e político) dos intelectuais neste campo de disputa, 

colocando as suas formulações a disposição das camadas marginalizadas pelo capital.     

 É importante ressaltar que a lógica reprodutivista que o capital impõe a educação atual 

não anula as possibilidades contra-hegemônicas e emancipatórias. Entretanto, com os 

constantes ajustes estruturais do capital, esta tarefa vem se tornando cada vez mais complexa 

e desafiadora, o que põe a tona a grande luta histórica dos educadores, teóricos e demais 

sujeitos históricos que ―remam contra a maré‖.   

Para Mészáros (2006, p.275, grifos do autor): ―A educação tem duas funções 

principais numa sociedade capitalista: (1) a produção das qualificações necessárias ao 

funcionamento da economia, e (2) a formação dos quadros e elaboração dos métodos de 

controle político‖.  

Diante da crise estrutural do capitalismo e de suas contradições internas, atualmente a 

educação enfrenta uma série de dificuldades. Elenco algumas destas, pois, tem a ver 

diretamente com o objeto de estudo de doutoramento. Em primeiro lugar, em relação ao que 

foi citado anteriormente: o capitalismo gera a humanidade aspirações que a maioria das 

pessoas não pode realizar. Uma destas aspirações, no Brasil, é em relação ao acesso ao ensino 

superior.  

Por diversos motivos que não caberiam nessa tese, somente cerca de 13% da 

população, entre 18 a 24 anos, tem acesso ao ensino universitário. Deste universo, somente 

aproximadamente 25% estão matriculados na rede publica de ensino superior (IPEA, 2010; 

INEP, 2009). Há décadas passadas, estes números eram bem mais reduzidos. Atualmente 

ocorre um novo problema em relação a este aspecto, que é a própria desqualificação do ensino 

universitário. Como Mészáros (2006) descreve, a educação tem um papel de formação de 

quadros dirigentes deste sistema. O Ensino Superior no Brasil cumpriu bastante este papel. 

Entretanto com o alargamento do acesso e com a impossibilidade do capital de absorver toda 
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esta força de trabalho, pagando os salários dignos a estes profissionais, ocorre também uma 

desqualificação deste setor da educação. 

A tendência vigente no ensino superior brasileiro vem sendo a de promover uma 

diferenciação em sua oferta. Existem, então, instituições com distintas propostas de 

qualificação profissional, que por diversas vezes priorizam a formação para o mercado em 

contrapartida a uma formação humana e de qualidade.  

Percebe-se que a tendência a diminuição da qualidade que constituiu a universidade, 

ocasiona na procedente constatação que Mészáros faz:  

 

Mesmo no campo da educação superior, que por muito tempo se pôde proteger sob a 

fachada glorificada de sua própria irrelevância para um capitalismo de ―laissez-

faire‖ que se expandia ―espontaneamente‖, o ideal de criar um ―indivíduo 

multilateral‖ e ―harmonioso‖ foi gradualmente abandonado e a mais limitada 

especialização predominou em seu lugar, passando a produzir ―conselheiros‖, 

―peritos‖ e ―especialistas‖ para a máquina burocrática do capitalismo moderno, que 

cresce como um câncer (MÉZÁROS, 2006, p.271-272).  

 

O cenário complexo, que a educação está inserida atualmente leva Mészáros a 

argumentar que a educação encontra-se em crise. Esta formulação tem por base a 

compreensão de que todo o sistema de ―interiorização‖ de valores do capital encontra-se em 

crise também, assim não é só a educação formal que é questionada, sendo que esta última está 

ligada a totalidade dos processos sociais.  Nesse sentido ele argumenta:  

 

A crise atual da educação formal é apenas a ―ponta do iceberg‖. [...] O sistema 

educacional formal não pode funcionar tranquilamente se não estiver de acordo com 

a estrutura educacional geral – isto é, com o sistema especifico de ―interiorização‖ 

efetiva – da sociedade em questão. A crise das instituições educacionais é então 

indicativa do conjunto de processos dos quais a educação formal é uma parte 

constitutiva. A questão central da atual ―contestação‖
79

 das instituições educacionais 

estabelecidas não é simplesmente o ―tamanho das salas de aula‖, a ―inadequação das 

instalações de pesquisa‖ etc., mas a razão de ser da própria educação. (...) A 

―contestação‖ da educação, nesse sentido mais amplo, é o maior desafio ao 

capitalismo em geral, pois afeta diretamente os processos mesmos de 

―interiorização‖ por meio dos quais a alienação e a reificação puderam, até agora, 

predominar sobre a consciência dos indivíduos. (MÉZÁROS, 2006, p. 275, grifos do 

autor)    
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 Ao tratar deste termo, contestação, Mészáros utiliza aspas, pois sabe que a contestação aqui problematizada 

tem uma característica no mínimo interessante, pois a própria classe dominante contesta o que ela mesma gera 

como valores universais, que devem ser absorvidos no senso comum e na cultura da humanidade como um 

todo. Frigotto (2008), também faz uma discussão bem pertinente a este respeito. Ele indaga a posição das elites 

empresariais brasileiras, frações da burguesia internacional, que alegam faltar no nosso país uma mão-de-obra 

qualificada para os desafios atuais das relações de produção. Entretanto, se esquivam do fato de que eles são os 

principais responsáveis por este cenário.       
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Mészáros (2006, p. 282) ressalta que pela primeira vez na história o capitalismo é 

confrontado globalmente por seus próprios problemas, que não podem ser ―adiados‖, por 

muito mais tempo. Tampouco podem ser transferidos para o plano militar, medida esta 

adotada por diversas vezes, em momentos recentes da história da humanidade, e que eram 

eficazes no sentido de encontrar resolutividade, ou novo fôlego, ao sócio-metabolismo do 

capital. Entretanto, não podemos deixar de apontar, que o preço pago pela maioria da 

humanidade, diante desta lógica destrutiva, é muito alto. Ele finaliza a formulação, dizendo 

que:  

 

Tanto as instituições quanto a ideologia do capitalismo monopolista são 

estruturalmente incapazes de resolver esse problema radicalmente novo. A 

intensidade e a gravidade da crise educacional-ideológica do capitalismo de hoje é 

inseparável desse grande desafio histórico. (MÉZÁROS, 2006, p.282)         

 

 É sobre este desafio histórico que tentei debater nesta parte do capítulo.  Reforço a 

ideia de que, diante das mazelas que o capitalismo vem causando a humanidade, é necessário 

estabelecer o confronto com esta lógica estruturante no terreno da luta de classes.   

 Este processo de luta se dá em várias instâncias da sociedade. Dedico-me à educação, 

essencialmente na apropriação do conhecimento científico por parte desta, como uma das 

frentes fundamentais para proporcionar a humanidade a sua emancipação.   

 

 

4.4 A formação humana como projeto de educação para além do capital 

 

 

A formação humana é fundamentada a partir da concepção oposta da educação para o 

capital, atualmente concebida como educação para o mercado. De acordo com Tonet (2006), 

esta perspectiva compreende a educação como o ato de formar o homem integral, ou seja, 

indivíduos capazes de pensar uma autonomia moral, indivíduos que se tornem cidadãos e 

capazes de contribuir para as transformações sociais.   

Vemos em Marx (COGGIOLA, 2003), uma noção matricial do que significa a 

formação humana, ou seja, integral, omnilateral, politécnica, que vai de encontro à lógica de 

educação fragmentada, seccionada, especializada – do capital.  

Marx compreendia que a educação deveria contribuir para a formação dos sujeitos nas 

diversas dimensões da vida humana. Estas dimensões são essenciais na constituição do ser 
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social, pois, como já vimos o homem não nasce pronto, mas se constitui como tal a partir do 

que ele herda das gerações passadas. Ele concebia que a educação deveria estar articulada 

com um trabalho produtivo, socialmente útil. Diante disto, o tripé básico que ele elencou foi: 

O  ensino  intelectual (cultura geral), desenvolvimento físico (ginástica e esporte) e 

aprendizado profissional polivalente (técnico e científico). Tonet (2006) descreve a base do 

pensamento marxiano a respeito da formação humana, como podemos ver: 

 

Coube a Marx, e a outros pensadores que desenvolveram suas idéias, lançar os 

fundamentos de uma concepção radicalmente nova de formação humana. E o 

fundamento desta concepção radicalmente nova encontra-se exatamente na 

apreensão da correta articulação entre espírito e matéria, entre subjetividade e 

objetividade, entre a interioridade e a exterioridade do ser social. Tomando como 

ponto de partida do trabalho, considerando como ato ontológico-primário do ser 

social, Marx constata que este ser não se define pela espiritualidade, mas pela 

práxis. (TONET, 2006, p.11) 

 

Neste sentido, a formação segundo a lógica do capital, limita o desenvolvimento das 

múltiplas potencialidades do ser humano para se constituir como tal.  Até mesmo pensadores 

do campo da economia clássica, como Adam Smith, asseguraram que a formação comercial, 

baseada na divisão social do trabalho, limita a compreensão geral dos trabalhadores em 

relação ao próprio processo produtivo, assim como limita a própria noção de mundo destes 

sujeitos (Mészáros, 2006). 

Apesar desta constatação, que a meu ver, é bem pertinente, Mészáros (2006) alega que 

as proposições formuladas por Adam Smith, a partir destas constatações, caem no que Marx 

denominou de utopia. Por ser Smith, um dos propositores filosóficos do funcionamento da 

lógica do capital da sua época, seu ponto de partida analítico foi sempre o da manutenção da 

ordem vigente capitalista, portanto era impossível concretizar modificações expressivas, 

devido às contradições internas do capitalismo. Vejamos o que Mészáros (2006, p.272, grifos 

do autor) argumenta: ―O ‗espírito comercial‘, para a sua plena realização, exige a 

fragmentação, a mecanização e a reificação de todas as relações humanas‖.     

Mészáros (2006) destaca também que outros pensadores, contemporâneos a Smith ou 

não, tentaram desenvolver ―métodos‖ educativos que resolvessem este problema da 

fragmentação do conhecimento e empobrecimento das múltiplas capacidades humanas. Um 

exemplo destas propostas é a ―educação estética‖ de Schiller
80

, que cai em outra contradição 

que é a supervalorização do aspecto subjetivo do trato com o conhecimento, negligenciando a 

concretude (objetividade) da sociedade de classes.            
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 Cartas sobre a educação estética do homem de 1793-4. 
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Na sociabilidade capitalista é a centralidade do trabalho abstrato que permite entender 

a subordinação da formação cultural, espiritual e humana como um todo à lógica da produção 

da riqueza sob a base da propriedade privada. Isto impede a realização da formação humana 

integral. 

A formação integral, segundo Tonet (2006), é uma formação centrada no indivíduo, 

portanto, não pode ser considerada como natural uma forma de sociabilidade que implica a 

subordinação de uma maioria aos interesses da minoria. E complementa: 

 

Uma formação integral do ser humano (...) é uma impossibilidade absoluta nessa 

forma de sociabilidade regida pelo capital. Uma formação realmente integral supõe 

a humanidade constituída sob a forma de uma autêntica comunidade humana, e esta 

pressupõe, necessariamente, a supressão do capital. (TONET, 2006, p.14)     

 

A questão central da discussão que faço aqui é tentar levantar as possibilidades 

concretas, a partir das sendas do capital, de se construir uma formação humana na educação, 

especialmente na educação superior brasileira. Destaco mais uma vez, a centralidade da 

categoria contradição na construção de alternativas distintas e superadoras do que é 

hegemônico hoje.   

Articulando a discussão anterior com a proposta de Diretrizes Gerais do REUNI, esse 

estudo aponta as fragilidades do projeto de governo, assim como das principais teses que 

sustentam as diretrizes gerais do programa como, por exemplo: a compreensão de que 

vivemos numa ―sociedade do conhecimento‖, que é fruto dos novos tempos da sociedade, que 

demandam novos desafios e conhecimentos para a futura geração que vai se inserir no 

mercado de trabalho. 

Outro aspecto problemático é a noção que emerge da teoria do aprender a aprender, 

que tira de foco o conhecimento científico, socialmente referenciado e estruturado. 

Priorizando as competências individuais, os valores que os sujeitos acham importantes e que 

são necessários à inserção no mundo do trabalho e da sociedade do conhecimento.  

Estas noções desprivilegiam a materialidade das relações de produção, que são 

capitalistas, atribuindo ao conhecimento, de forma fetichizada, um valor fundamental da 

sociabilidade. A conseqüência deste processo é a contribuição com a reificação e alienação.  

Uma das estratégias atuais do capital, que objetiva contornar a compreensão das suas 

contradições e ao mesmo tempo manter sua sociabilidade, é tirar do alcance da maioria dos 

sujeitos o instrumental da teoria do conhecimento e sua radicalidade.  
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Percebe-se, e o REUNI é uma prova disto, que a tendência da educação é de promover 

a diferenciação da oferta do saber. Uma pequena parcela da população protagonista, ligada 

diretamente ou indiretamente aos projetos da burguesia, tem acesso a uma educação 

qualificada. À maioria resta às propostas fragmentadas, especializadas e superficiais, como 

vêm se configurando no REUNI. Estas pessoas ocupam um papel de se adaptar a incerteza do 

emprego, a flexibilidade, mobilidade, empreendedorismo e etc.  

Tonet (2006) assinala o lugar central do conhecimento, da teoria e mais especialmente 

a teoria marxiana, como fundamentais na construção da formação humana e da emancipação 

humana também. Logo, o ―assalto‖ ao conhecimento é uma das questões que devem ser 

combatidas no plano da educação atual e também do REUNI.   

Este mesmo autor, assim como Mészáros (2009), avalia que, para se desenvolver 

atividades educativas ou outras atividades que pretendam contribuir com a emancipação 

humana, se faz necessário o desenvolvimento de uma teoria do conhecimento que seja clara, 

sólida e racionalmente sustentada pelos fins que quer atingir. Fins estes que devem emergir da 

investigação do processo histórico-social, em suas múltiplas dimensões, e possibilidades.   

Desta forma, é possível identificar que existem referenciais no campo da formação 

humana, que podem se materializar em forma de propostas curriculares nas IFES, que 

contribuem, de fato, na formação omnilateral dos sujeitos, dentro do projeto do REUNI. 

Compreendo que existe um hiato entre os princípios da proposta de formação humana, 

principalmente em relação ao projeto histórico defendido – o socialismo – e o caminho 

necessário até estas propostas se concretizarem. Entretanto a própria educação, que é 

envolvida num campo de disputa de hegemonia pode contribuir, não só ela, para a construção 

subjetiva das condições necessárias para a consolidação de um projeto socialista.     

Não há dúvidas de que mesmo não existindo ainda toda a condição favorável a uma 

revolução social, a noção da formação humana é muito mais enriquecedora na formação dos 

indivíduos do que as tendências hegemônicas contemporâneas.  Isto se aplica à realidade do 

REUNI. 

    Movimentos Sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST), elaboram propostas educacionais subsidiados pela noção de formação humana, nas 

quais estão sendo desenvolvidas contribuições importantes para a formação dos seus próprios 

membros, assim como para o debate teórico a respeito da educação brasileira e das referências 

que potencializam a emancipação humana.   
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A diferença entre os princípios aqui enunciados e defendidos e as condições históricas 

para se construir uma luta contra-hegemônica não pode servir como elemento paralisante da 

luta. Isto porque acredito que a construção de outra forma de sociabilidade não se dará a partir 

da autodestruição do capitalismo, nem a partir das concepções dos socialistas utópicos. Ao 

contrário, como afirma Gramsci (2005), é a partir de uma luta de correlação de forças, de uma 

guerra de posição e de movimento que as forças sociais – políticas, capazes de reverter a 

situação adversa, podem ganhar fôlego. O próprio Gramsci reforça que os intelectuais 

orgânicos têm um papel importante nesta tarefa.  Daí parte o sentido da crítica que apresento.     

 

 

4.5 Educação e emancipação humana 

 

 

Por sua vez, a historicização integral do homem tem como 

conseqüência a absoluta impossibilidade de sustentar a tese da 

imutabilidade estrutural desta ordem social. Dela decorre que toda e 

qualquer ordem social em sua totalidade são históricas porque 

produzidas pelos próprios homens e, portanto, só por interesse 

ideológico poderão ser declaradas imutáveis. Estas considerações nos 

permitem avançar na fundamentação da possibilidade ontológica da 

emancipação humana. Por um lado vimos que o ser social é 

radicalmente histórico, portanto nada existindo nele de imutável. Por 

outro, pudemos constatar que, ao se constituir como um complexo de 

essência e fenômeno, essa historicidade não dissolve o ser social na 

imediaticidade fenomênica. 

Tonet, 2006, p. 152 

 

 

A discussão feita neste tópico parte de uma abstração, pois, como Marx já alertou, não 

é possível falar, com precisão e detalhes, de como seria uma sociedade emancipada, sem ela 

existir de fato. Isto seria um idealismo da nossa parte. Entretanto, como Tonet (2006) 

demonstra, é fundamental que nas nossas elaborações teóricas nossos objetivos e princípios 
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estejam claros para dar concretude à produção. Foram utilizadas as formulações deste último 

autor citado para elaborar esta parte da tese.  

Inicio este tópico refletindo sobre a epígrafe acima, que se sustenta na compreensão de 

que sendo o homem, um ser histórico-social, nada pode ser considerado como irreversível, 

muito menos o modo de produção capitalista. Marx argumentou, no Manifesto do Partido 

Comunista, no período em que ele viveu, que tudo que é sólido se desmancha no ar. É 

perceptível o quanto esta premissa é pertinente na contemporaneidade.  

As ideologias dominantes tentam construir a ideia de que o sócio-metabolismo do 

capitalismo é irreversível. Após, principalmente, a derrocada do chamado socialismo real, este 

discurso ganhou novo fôlego, surgindo teses como a do ―fim da história‖, a própria teoria da 

pós-modernidade e etc. Estas idéias ganharam muita força no campo da educação 

contemporânea no mundo inteiro, inclusive no Brasil. 

A noção que Tonet desenvolve, fundamentada pela filosofia da práxis, é a de que é 

possível, através de determinadas mediações, superar o capitalismo. A categoria emancipação 

humana, apresentada aqui a partir da sistematização de Tonet, subsidia-nos para a 

compreensão desta possibilidade. Tentamos articulá-la com o campo da educação.  

A atividade educativa, que busca uma formação humana, deve subsidiar os indivíduos 

para estarem engajados numa luta de construção de uma outra forma de sociabilidade, para 

além do capital. Sem esta condicionalidade fica inviável a objetivação de perspectivas 

emancipatórias concretas.  

Tonet (2006) argumenta que só pode haver uma formação integral de fato numa outra 

forma de sociabilidade, pois o capitalismo (sustentado pela propriedade privada) não permite 

que a educação desenvolva uma formação mais ampla, geral, voltada para os diversos 

aspectos que constituem o ser social. Isto porque, uma formação integral exige o acesso aos 

bens materiais e espirituais necessários à plena realização dos indivíduos. Isso só poderá ser 

possível numa sociedade comunista.  

Sustentado ainda na descrição de Tonet, verifico que este patamar, da sociedade 

comunista, pode ser interpretado como um estágio de sociabilidade em que o homem possa se 

emancipar, de fato, das amarras do capital. Marx conceitua esta trajetória como a passagem do 

―reino da necessidade‖ para o ―reino da liberdade‖. Ele salienta também, que o trabalho 

associado, é a forma mais livre possível de trabalho, é uma condição para a plenitude da 

emancipação humana, contudo, o grau máximo de liberdade não se encontra no trabalho, mas 

para além dele (TONET, 2006, p. 166).  
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A categoria trabalho tem um papel central na discussão sobre a emancipação humana, 

pois esta é a dimensão fundante do ser social, embora não seja a única. Analisar esta 

categoria, a partir desta perspectiva, significa compreender que a sociabilidade é 

fundamentalmente determinada pelas relações de trabalho configuradas historicamente em 

cada sociedade. 

Marx compreende que é através do trabalho associado – que não é realizado no modo 

de produção capitalista - que é possível se constituir uma sociedade emancipada. Não 

aprofundarei esta discussão, mas a apresento aqui para esclarecer os princípios utilizados por 

Marx e mais especificamente por Tonet para fundamentar a categoria emancipação humana.      

Engels definia assim a liberdade: ―Por isto, a liberdade da vontade nada mais significa 

do que a capacidade de decidir com conhecimento de causa‖ (ENGELS, 1971 apud TONET 

2006, p. 175, grifos meus).  Na concepção marxiana a essência da emancipação humana está 

no domínio consciente e coletivo dos homens sobre o seu processo de autoconstrução, sobre o 

conjunto do seu processo histórico. 

É a partir desta centralidade do conhecimento e de como ele é produzido e tratado pela 

humanidade, através principalmente da educação, que passo a fazer uma articulação mais 

detalhada da discussão até então desenvolvida sobre a emancipação humana com a educação. 

Verificamos que para atingir o objetivo da emancipação, a atividade educativa deve ser 

iluminada
81

 pelo objetivo de futuro, que é o alcance da emancipação humana. Logo esta 

atividade educativa a que ele se refere deve ser emancipadora
82

, tendo em vista que é 

construtora da transição ao patamar da emancipação. Ele explicita o seu objetivo tratado na 

obra Educação, cidadania e emancipação humana, com o qual tenho concordância: 

 

Em resumo, não se trata, portanto, de elaborar um conjunto de princípios 

especulativos (um  ideal abstrato), nem de apresentar uma proposta educativa – 

teórica e prática – sistematizada e muito menos de criar um receituário para ser 

aplicado na prática cotidiana. Nosso objetivo é, concomitantemente, mais modesto e 

mais ambicioso. Mais modesto porque consciente dos limites que o estado atual do 

mundo impõe à teoria e à prática em geral, incluindo a educativa. Mais ambicioso 

porque confiante na importância que esta pequena contribuição pode ter para 

conferir à educação um caráter efetivamente emancipador. Trata-se, para nós, de 

contribuir para estabelecer os requisitos gerais de uma ação educativa que tenha por 

objetivo contribuir para a emancipação humana. (TONET, 2006, p. 207) 

 

                                                           
81

 Tonet (2006, p.205), descreve o que a seu ver é uma teoria iluminadora: É aquela que captura a trama do 

processo real e permite buscar as mediações adequadas para atingir determinado fim.  

 
82

 O autor faz aqui uma diferenciação semântica que merece um comentário; Esta palavra emancipadora dá uma 

noção de que é justamente um patamar de transição, ao qual ele se refere. Isto é diferente da emancipação 

propriamente dita, pois, esta só é concretizada com a superação da sociedade de classes.    
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Partindo da análise da situação atual do capitalismo, a respeito do desenvolvimento 

das forças produtivas, e considerando o que Marx, Tonet e outros marxianos argumentam é 

possível considerar que: sendo a emancipação humana um patamar em que o ser humano se 

liberta dos entraves do capital, assim como do estágio de viver meramente para o trabalho - no 

sentido exclusivo de suprir suas necessidades - o capitalismo vem cumprindo um papel 

importante no desenvolvimento das forças produtivas. Não podemos deixar de destacar que 

este ao mesmo tempo as destrói, quando, por exemplo, aliena sua principal força produtiva, 

que é o homem e também ao destruir a natureza. Entretanto, o desenvolvimento da tecnologia, 

da ciência, diminuição do tempo de trabalho, aumento da riqueza, são mecanismos 

importantes para a emancipação do homem, pois, como afirma Tonet (2006, p.162) a 

existência de um intenso desenvolvimento tecnológico, capaz de atender às necessidades 

básicas de toda a humanidade, é fundamental para que o interesse privado possa ser superado. 

Ele reforça este argumento da seguinte forma: onde há escassez, há carências não satisfeitas e 

como conseqüência a luta dos indivíduos entre si, a formação de classes sociais, a exploração 

e a dominação. A problemática central que pretendo discutir consiste na apropriação do que é 

produzido e na própria forma de sociabilidade do capital como um todo e os valores desta 

sociabilidade.  

Fazendo um nexo entre estas reflexões e a educação, Tonet concebe que estas 

condições mencionadas:  

 

Possibilitaram a esta dar um salto de qualidade. Isso significaria a eliminação da 

divisão do trabalho em manual e intelectual e espiritual e da humanidade e 

conseqüentemente a realização ampla de suas potencialidades e formação 

harmoniosa da personalidade humana. (TONET, 2006, p.209)   

 

Cito anteriormente que a contradição entre capital-trabalho e as demais problemáticas 

do capitalismo resultam na criação de condições objetivas para a instauração de um processo 

revolucionário. Entretanto, faltam às condições subjetivas para tal. A educação é um elemento 

importante na criação destas condições, por ter potencial para tratar de uma teoria 

revolucionária, assim como desenvolver uma consciência de classe também.    

Neste sentido, o próprio Tonet, Saviani, Gramsci, Marx e outros marxianos defendem 

que esta consciência pode ser desenvolvida por um processo educativo que eleve o patamar 

de consciência de classe das massas. Ou seja, é um patamar de consciência que tem um 

potencial prático de promover uma contra-internalização do sistema de valores do capital, 

além de transformar a realidade no plano histórico-social. Na concepção destes autores, a 
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filosofia da práxis é o método suficientemente capaz de auxiliar a humanidade na 

concretização destes aspectos.  

Destaco que a formação de uma consciência de classe, não é meramente um aspecto 

subjetivo, ou seja, que somente na educação se resolve, mas é simultaneamente um aspecto 

também objetivo, em que a posição que os sujeitos sociais ocupam nas relações de produção 

interfere nesta consciência. Aqui se revela um dos aspectos limitadores da educação. É 

necessária uma articulação desta com uma intervenção concreta na luta de classes.  

Tonet (2006), conclui a sua obra elaborando algumas perguntas-chave que se 

configuram da seguinte forma: Quais seriam os requisitos para uma atividade educativa que 

pretendesse contribuir para a emancipação humana? Mais precisamente: quais seriam estes 

requisitos nas atuais condições históricas?  Em primeiro lugar, é o conhecimento o próprio 

fim maior da educação e o requisito inicial para uma atividade emancipatória; em segundo 

lugar a apropriação do conhecimento a respeito do processo histórico real, em suas dimensões 

universais e particulares; em terceiro o conhecimento da natureza essencial do campo 

específico da educação; e como quarto requisito o domínio dos conteúdos específicos, 

próprios de cada área do saber (TONET, 2006). 

De certa forma, interpelei tais questões que o autor levanta no decorrer deste capítulo. 

Considero que não há condição de saturá-las num texto com tais características, porém, se faz 

necessário apresentar estes elementos para o debate, se busco ser coerente com a proposta de 

iniciar um debate a respeito das categorias abordadas. 

Ressalto também que, em relação às perguntas chaves descritas anteriormente, não 

encontrei tais perspectivas presentes no objeto de estudo aqui investigado. Isto me reforça a 

compreensão de que os rumos desta política – o REUNI – apontam para uma formação que 

desqualifica a formação acadêmica. 

A emancipação humana hoje, talvez mais do que nunca, é fundamental. Esta opinião é 

fundamentada pelo esgotamento das forças produtivas vigentes no capitalismo, além do que 

argumenta Mészáros, do próprio esgotamento do capitalismo da sua capacidade civilizatória.  

Diante de uma situação catastrófica como a que o capitalismo vem desenhando 

atualmente, faz-se necessária a emancipação humana, não só pelo que ela representa em 

termos de riqueza, mas para garantir a vida do planeta e da humanidade.             
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5 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

Este capítulo se refere à abordagem teórico-metodológica na qual me subsidiei. 

Apresento um panorama geral da investigação. Ao longo da tese busco desenvolver de forma 

dialética o método materialista histórico e as nuances do objeto. Aqui aprofundo a perspectiva 

pela qual eu utilizei o pensamento marxiano, assim como o de Pierre Bourdieu na 

investigação. Descrevo também a abordagem teórico-metodológica da pesquisa de campo.  

Outro aspecto importante desse capítulo é o trato com as categorias 

interdisciplinaridade e flexibilidade, categorias essas cruciais do objeto. Pondero os limites 

como elas são apresentadas no REUNI e no BIS e aponto minha perspectiva teórica.  

Situei no texto o contexto político em que o REUNI foi forjado – a política Novo-

desenvolvimentista dos governos Lula e Dilma. Lancei mão dos argumentos de Mercadante 

(2010) para entender a proposta e contrapus teoricamente os seus argumentos com dos Santos 

(s/d).  Também descrevi os embates políticos postos no processo de reforma universitária 

iniciado pelo governo Lula, em meados de 2004.  

No que se refere à parte da pesquisa documental da tese, utilizei como fonte de dados 

documentos oficiais83 do Ministério da Educação e as resoluções da UFBA e do BIS (fontes 

primárias).  

Na análise de conteúdo dos documentos, procurei fazer o que Bardin (1977) considera; 

que uma das premissas dessa técnica é buscar palavras-chave, classificar elementos de 

informação dos documentos ―para evidenciar indicadores que permitam inferir sobre uma 

realidade que não a da mensagem‖ (BARDIN, 1977, p. 41).     

Li autores que investigam a reforma universitária, tais como Leher (2008), Mancebo 

(2009), Sguissardi (1998), Rodrigues (2007), Lima (2007), Siqueira (2006), dentre outros. 

Também utilizei fontes secundárias que dedicaram aos cursos de Bacharelados 

Interdisciplinares: Teixeira e Coelho (2014), Almeida Filho (2014), Rocha, Teixeira e 

colaboradores (2014), Sampaio e colaboradores (2011), Santos e Sampaio (2013).   

Para entender este debate político, Theotonio dos Santos (s/d) e sobretudo, Gramsci 

foram as referências significativas.   

Sobre a categoria qualificação profissional, Ramos (2006) foi a principal referência 

para as reflexões. A partir deste horizonte analisei as bases epistemológicas das Diretrizes 

                                                           
83

 Documentos relacionados ao REUNI e a proposta da Universidade Nova e os do BIS UFBA.   
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Gerais do REUNI e da proposta dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA e 

especialmente o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA.  

Também no estudo apresentei as características epistemológicas das Diretrizes Gerais 

do REUNI e como elas se materializam na formulação dos BI`s da UFBA, além do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Constatei que há uma referência pós-moderna, que 

reduz a dimensão da categoria qualificação profissional como relação social.  

Para apreender as representações simbólicas dos discentes, o legado de Pierre 

Bourdieu foi a perspectiva adotada. Fiz um exercício teórico de aproximar as formulações de 

Bourdieu com o referencial materialista histórico dialético. Esta foi a abordagem geral da tese.   

A coleta de dados do BIS UFBA foi feita através da aplicação de questionários 

(Apêndice A) para os discentes e análise do discurso das fontes secundárias. Também fiz uma 

observação participante e análise do discurso dos estudantes do BIS UFBA, por intermédio de 

investigações nos grupos da rede social Facebook. Agora tratarei alguns desses procedimentos 

metodológicos com mais cuidado, pois ainda não foram devidamente contemplados a altura 

no texto.   

A aplicação do questionário foi feita via Google docs. Localizei grupos dos estudantes 

do BIS, no Facebbok. Posteriormente apresentei-me e apresentei a pesquisa (Ver apêndice B - 

TCLE) e solicitei que eles, de forma voluntária, participassem da pesquisa. Prontamente, 

aproximadamente quatro discentes preencheram o questionário nos primeiros quatro dias. 

Depois tive que solicitar mais vezes no Facebook e também mandei mensagens individuais 

para aqueles que nos primeiros dias se mostraram interessados, mas não tinham respondido 

ainda. Ao total consegui dez participações dos discentes. 

Antes de iniciar a pesquisa submeti o projeto de tese à Plataforma Brasil (comitê de 

ética). O projeto foi aprovado e então fiz a investigação.     

O questionário visou apreender as representações simbólicas desses discentes com 

relação ao curso e sua estrutura e suas expectativas quanto a ele. O público-alvo, a princípio, 

foi de estudantes concluintes e/ou que já tivessem cursado ao menos 50% do curso. Contudo, 

discentes fora deste critério também participaram, como recém ingressos (primeiro semestre).  

Para enfrentar a análise teórico-prática sobre a interdisciplinaridade me debrucei sobre 

literatura relativa à filosofia da práxis destacando as obras do próprio Marx e seus interpretes 

que se dedicaram às questões do método, tais como Gramsci, Kosik, Vázquez. A respeito da 

produção no campo sociológico que aborda a interdisciplinaridade destaco a produção de 
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Casanova. Em relação aos aspectos mais específicos relacionados à educação, o legado de 

Freitas, Frigotto e Ramos foi importante.  

Desenvolvi este trabalho tendo como referência teórico–metodológica três dimensões 

de um conjunto de categorias, a saber: categorias do método, ou seja, as próprias do método 

dialético – totalidade, historicidade e contradição; categorias analíticas, que serviram de 

ponto de apoio para desenvolvimento da crítica84, ao analisar o objeto. Por exemplo, a própria 

noção de formação humana; e categorias de conteúdo, que são as próprias do objeto 

(KUENZER, 1998).  

As categorias do método dialético são próprias do método de análise e exposição, 

qual seja, o referencial materialista histórico dialético, que nos possibilita investigar a 

realidade, considerando-a como o concreto que é síntese de múltiplas determinações 

produzido pela práxis humana. O respectivo método é aqui utilizado a partir das seguintes 

indagações características da sua forma estruturante: Como interrogar a realidade? Como 

estudar um fenômeno? Como apreender as mediações do fenômeno para que ele se torne 

concreto (elevado ao plano do pensamento e não mantido somente no plano da experiência ou 

da sensibilidade empírica)?As categorias do método dialético85 referenciadas aqui são as 

seguintes: contradição (que envolve a lei da negação da negação, lei da transformação das 

mudanças quantitativas em qualitativas); Totalidade (Mediações da realidade entre a realidade 

e o objeto de estudo); Historicidade (que envolve as possibilidades de transformação da 

realidade). Os principais autores que nos auxilia nesta discussão são: Marx (1983), Kosik 

(2002), Cheptulin (1982), Kopnin (1978).   

As categorias analíticas foram assim convencionadas, para dar a dimensão das 

categorias que não são do método, porém tem relações com este. Tampouco são meramente 

categorias de conteúdo. Mas estas se relacionam com ambas e tem uma função primordial no 

nosso estudo que é instrumentalizar o pensamento, ou a análise, para tecer a crítica ao objeto. 

Estas categorias são essenciais para se manter uma coerência com o método materialista 

histórico dialético, pois este requer instrumentos que direcionem o nosso pensamento e que, 

                                                           
84

 A perspectiva de crítica que subsidio para desenvolver a análise vai ao encontro da mesma compreensão de 

Frigotto, que argumenta que: no processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 

fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o 

conhecimento crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e 

no plano histórico-social. (FRIGOTTO 2006b, p. 81) 

 
85

 As leis e categorias básicas da dialética não se reduzem a um conhecimento pré-estabelecido; trata-se de teses 

filosóficas ou leis e conceitos da ciência concreta (KOPNIN, 1978). Ainda segundo este autor, as categorias 

são termos mais gerais, que são formas de pensamento, e como tais devem ser incorporadas aos conceitos. As 

categorias, assim como os conceitos, são reflexo do mundo objetivo, uma generalização do fenômeno, 

processos que existem independentes da nossa consciência. 
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fundamentalmente, estabeleçam as mediações necessárias para compreender as dimensões 

gerais – estruturantes – no qual o objeto está envolvido e ao mesmo tempo possibilite 

historicizar a discussão especifica do estudo, sem abrir mão de uma das teses centrais da 

filosofia da práxis: ―Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a 

questão é transformá-lo‖ (MARX, 1984, p.111, grifos do autor).  

A respeito das categorias de conteúdo, essas são próprias do objeto de estudo, do 

campo empírico (KUENZER, 1998), por exemplo, interdisciplinaridade e flexibilidade. 

 Começo agora a mergulhar nas mediações mais específicas deste objeto (as 

particularidades).   

 

 

5.1 A aproximação com Bourdieu 

 

 

O levantamento teórico e bibliográfico que fiz até chegar ao legado de Bourdieu e 

tratá-lo como perspectiva teórico-metodológica desse texto, implicou o seguinte esforço: pela 

leitura de Bourdieu (2011) e sua discussão da teoria dos campos, dos capitais e de habitus, 

que parece manter uma relação importante com a lógica marxista da força das estruturas 

sociais sobre os sujeitos.  

As representações simbólicas dos sujeitos fazem parte de um constructo mental que é 

influenciado por um contexto objetivado. Sobre a categoria representações e representações 

sociais feita a leitura de autores como Serge Moscovici (2010), Roger Chartier (1985), Márcio 

de Oliveira (2004) e Lília Junqueira (2005) e este levantamento bibliográfico foi importante 

para delimitar Bourdieu como referência desta pesquisa.  

Comentando um pouco mais sobre estes estudos, Junqueira (2005) ajuda a localizar o 

trato da categoria representações sociais na sociologia contemporânea. A autora, assim como 

Minayo (2007), demonstra como Émile Durkheim é o sociólogo pioneiro a se dedicar aos 

estudos das representações coletivas. 

Durkheim (1996)86, ao estudar as ditas tribos primitivas e as suas formas de 

organização social e classificações, constata que apesar que tanto tribos primitivas, quanto a 

                                                           
86

 Nesta obra, Formas elementares da vida religiosa, o autor busca entender o que há de mais elementar na 

humanidade. Por este motivo, ele estuda as chamadas tribos primitivas. Esta denominação pode ser 

contextualizada pela influencia que o autor ainda sofria do pensamento evolucionista. Posteriormente ele 

rompe com esta perspectiva. Este livro marca esta passagem e é muito importante, dentre outros motivos, por 



173 

 

 

sociedade ocidental, lançam mão de dispositivos lógicos, convenções, representações e 

formas de classificação que, no convívio em sociedade, entre culturas que partilham 

classificações sociais similares, constroem sentidos coletivos comuns. Ele entende que o 

símbolo é relacional. Ele é interno ao indivíduo, mas é construído socialmente. Ele argumenta 

que a representação diz respeito ao conteúdo do pensamento, que por sua vez é fruto da 

experiência humana (é social, é objetivado).  A representação, desta forma, transcende o 

humano, pois está contido nele. Assim sendo, o símbolo constitui o mundo. É ele que faz o 

elo de grupo, que dá sentido as coisas, embora a gente não possa pegá-lo.  

 Durkheim chega a concluir que a vida social depende de símbolos para ser realizada. 

Esta máxima, segundo o próprio autor, vale tanto para as sociedades primitivas, as 

representações religiosas, quanto para a ciência, assim como em toda sociedade moderna. 

Para ajudar a fundamentar esta constatação, o autor, fala que a representação não é só lógica, 

mas também tem uma carga emocional e o ser humano é permeado por lógica e emoção.  

Ele utiliza como exemplo, a nossa conduta cotidiana. Não se racionaliza 

absolutamente tudo e o tempo inteiro no nosso cotidiano. Em certas tomadas de decisão sim, 

porém em várias outras situações, agimos por pura emoção, por uma convenção que coincida 

com o que se acredita e pronto.   

Adotar Durkheim como ponto de partida é de suma importância para compreender o 

trato sociológico das representações sociais. Junqueira (2005) resgata as formulações do autor 

francês e chega até pensadores mais contemporâneos, como na citação abaixo: 

 

A ideia de representações sociais é acessada com freqüência cada vez maior por 

várias áreas dos estudos sociais, sobretudo a partir dos anos 80. Segundo Cardoso 

(2000), apoiando-se em Nietzche e Heidegger, o pós-modernismo pode ser 

subdividido em duas vertentes. De um lado, influenciados sobretudo por Derrida, 

estariam aqueles que reduzem os fenômenos sociais aos fenômenos lingüísticos: a 

realidade à representação, produzindo uma visão fortemente idealista (no sentido de 

reificação das representações), adotando um método baseado na ―desconstrução‖ 

que é, na realidade, uma ―demolição de categorias, objetos, teorias e opiniões‖ 

pouco preocupada com a construção de alternativas, ou até mesmo ―em suas formas 

mais radicais comprometidas com a opção pela não proposição de alternativas‖ 

(CARDOSO, 2000, p. 31). De outro lado estão autores como Michel Foucault, 

Gilles Deleuze, Félix Guattari e Jacques Donzelot que, mesmo dando ao discurso 

um papel central, optam pelo desenvolvimento da relação entre o poder eo 

conhecimento. (JUNQUEIRA, 2005, p.146)  

 

Minayo (2007, p.220) demonstra que, para Durkheim, a humanidade, em seu convívio 

coletivo, utiliza categorias do pensamento para organizar a sociedade e expressar sua 

                                                                                                                                                                                     
revelar como a humanidade constrói suas representações coletivas, que para Durkheim é fruto da convivência 

em sociedade.  
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realidade. Durkheim afirma que estas categorias não dadas a priori e não são universais na 

consciência, mas surgem ligadas aos fatos sociais, transformando-se elas próprias em fatos 

sociais passíveis de observação e interpretação. 

Esta síntese de Minayo é interessante para a respectiva tese, pois localiza como a 

representação social é uma categoria do pensamento objetivada, pois está constituída pelo 

pensamento humano, no entanto, é dotado de uma materialidade própria dos fenômenos 

sociais concretos. Sendo assim, as representações são centrais para a humanidade constituir os 

próprios fatos sociais. Além do mais, aponta Durkheim, este fenômeno é possível de ser 

observado.  

Nesta tese, pretendo observar as representações dos discentes que serão entrevistados, 

relacionando tal movimento do pensamento com os fatos sociais que eles estão envolvidos no 

campo do mundo do trabalho. Como a própria Minayo sugere que as representações sociais 

não são universais, faz-se necessário entrevistar um bom número de discentes para apreender 

ao máximo como a questão da qualificação profissional é representada para os mesmos, 

dentro das suas singularidades. Outro aspecto interessante de Durkheim é que ele compreende 

que apesar da singularidade do fato social, o mesmo também é coletivo, pois o fato social é 

forjado dentro de uma coletividade, ou seja, só faz sentido pela convivência em sociedade. 

Deste modo observei, na pesquisa, quais são as regularidades que a categoria qualificação 

profissional têm para o público alvo que será analisado.   

É válido ressaltar que as elaborações de Durkheim também sofreram críticas. Por um 

lado a Sociologia Compreensiva, de Max Weber (1989, 1992), atribui às formulações 

durkheimianas um teor muito coercitivo da sociedade para os indivíduos. Aprofundando os 

estudos de Weber, é possível notar que o autor alemão lança mão de um paradigma analítico 

justamente oposto à sociologia de Durkheim, em que ele, Weber, atribui maior grau de 

relevância a ação dos sujeitos em relação à estrutura social.  

Não adotarei a lógica weberiana como referência do estudo, mas penso ser válida a 

ressalva no autor. Como todo estudo científico requer um foco teórico, compreendo que o 

legado weberiano aponta para outra perspectiva distinta do objeto desta tese, além de ter 

maiores tensões com a referencia teórico-metodológica desta tese, que é o materialismo 

histórico dialético. 

Outra crítica que Durkheim sofre é do campo marxiano, que aponta que Dukheim não 

considerou determinadas mediações relevantes na formação das representações sociais, como 
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a luta de classes. Para o próprio Marx (2007), o proletariado pode construir uma consciência 

de classe que rompa com a lógica hegemônica da estrutura social.    

A localização deste histórico ajuda a delimitar a opção por trabalhar com Pierre 

Bourdieu no que se refere à categoria representações simbólicas. 

Bourdieu, assim como Foucault (2012)87, por exemplo, aborda as relações de poder 

que envolvem os simbolismos. Foucault, para melhor destrinchar o argumento, descreve 

como o conhecimento pode ser poder na nossa sociedade. Portanto, na modernidade há certo 

elogio ao domínio de instrumentos de poder. Não é a toa que as profissões médicas são muito 

prestigiadas, cabendo ao médico o poder, por meio do conhecimento88, diagnosticar e 

prescrever.  

 Foucault (2012) utiliza como perspectiva teórica a crítica ao estruturalismo, 

aprofundando o olhar no que ele chamou de microfísica do poder, entendendo como o poder é 

exercido pelas pessoas89. Este viés não privilegia as estruturas e determinantes do poder. Para 

o autor francês, o poder está disseminado na sociedade nas mais tênues relações, é interpelado 

pelas pessoas e não é possível atribuir à estruturas a manifestação do poder nos sujeitos. 

Embora, também, o autor não negligencie um olhar histórico para entender as próprias formas 

distintas de manifestação do poder na sociedade. 

 Bourdieu, diferentemente de Foucault, concebe como eixo central as questões das 

disputas de classe, as tensões dentro dos campos (estruturas mais macros), concluindo que 

existem estruturas estruturadas e estruturas estruturantes.  

 Bourdieu também diverge de Foucault, quando Bourdieu aponta que estruturas sociais 

constituem o poder simbólico na sociedade, sendo as representações simbólicas dos sujeitos 

interpeladas pelos campos. Assim ocorre na escola, por exemplo, nos processos de formação 

de uma perspectiva ideológica, em que o processo de reconversão de capitais sofre influencia 

dos campos econômico, cultural e social (BOURDIEU, 2011). Por este motivo, Bourdieu 

contempla a perspectiva analítica deste estudo.    

 Em sua discussão sobre as representações, Bourdieu é cauteloso ao falar da 

objetividade das representações, que embora ocorram em processo dialético entre simbolismo 

                                                           
87

 A comparação com Foucault é interessante, pois além de Junqueria citá-lo, ele é amplamente referenciado, no 

campo das ciências humanas no Brasil, como um dos grandes expoentes sobre análises de poder. 

 
88

 O conhecimento é um forte símbolo social, reconhecido e legitimado historicamente.  

 
89

 Este valoroso autor estudou a questão do conhecimento, poder e saúde, sobretudo no livro O nascimento da 

clinica. Contudo, não o adotei como referência, pois isto representaria algumas tensões teóricas com a poção 

teórico-metodológica delimitada nesse estudo.   
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mental dos sujeitos e os objetos sociais, não é possível analisar a representação de forma 

meramente subjetivista. Isto porque as identidades, as representações, os códigos (como a 

linguagem, sotaques e etc.) têm uma materialidade. Ele aprofunda ainda mais isso, quando 

discorre sobre as regiões e identidades regionais, explicitando a influência da inserção 

geográfica na construção identitária.  

 A passagem abaixo de Junqueira (2005) também auxilia a delimitar a perspectiva 

bourdiana desta vez considerando com mais plausível do que as leituras pós-modernas das 

representações sociais. Vejamos:  

 

Uma observação das correntes em voga nas ciências humanas indica esta tendência. 

Foi a história que, na década de 80, deu o pontapé inicial no que diz respeito à noção 

de representações, colocando no centro de seus estudos a avaliação da realidade 

social a partir da cultura. Na história, a chamada ―virada lingüística‖ levou à 

configuração de uma ´nova história cultural a qual, na contramão de Marx e dos 

Annales, tende a inverter os pressupostos estruturais e explicativos de tais correntes: 

a realidade é construída culturalmente e as representações do mundo social é que são 

constitutivas da realidade social` (JUNQUEIRA, 2005, p. 146-147)  

 

Uma ressalva não menos importante deve ser registrada. Apesar de a respectiva obra 

de Junqueira me auxiliar a delimitar o próprio Bourdieu como referencia e de reconhecer o 

valor teórico-metodológico desta publicação, não compartilho da concepção que Junqueira 

tem sobre Bourdieu e sua importância para o pensamento pós-moderno. Afirmo isso porque 

Bourdieu não abriu mão de estabelecer relações entre sujeito e estrutura (numa perspectiva de 

totalidade), procedimento este jamais utilizado pelos autores pós-modernos. Deste modo, usar 

Bourdieu numa perspectiva pós-estruturalista, pós-moderna, parece-me ser reducionista e 

equivocado. 

Por fim, destaco a pertinência da constatação sobre Bourdieu feita por Junqueira: 

 

Representações sociais é o esforço para superar a separação entre representação e 

realidade reforçada na nossa percepção e razão científicas pelas sucessivas ondas 

filosóficas que não só separaram as duas de modo definitivo, como afirmaram a 

inacessibilidade do pensamento ou das representações ao real. Através da síntese 

entre estrutura estruturada, estrutura estruturante e ideologia, Bourdieu opera uma 

forte tentativa de superação desta dicotomia. Seu trabalho enfatiza a transformação 

de representações no real através da doxa, da naturalização que inscreve as 

representações na natureza para torná-las naturais e reproduzíveis pelo habitus. 

(JUNQUEIRA, 2005, p.158, grifos da autora)  

 

Fazendo um breve comentário, já que o texto tem um capítulo que se dedica a crítica 

da concepção pós-moderna, o objeto desta tese, com o recorte teórico-metodológico adotado, 

demanda uma referencia teórica que dê conta das relações macro-estruturais e das mediações 
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entre as representações dos sujeitos e as estruturas. Não é viável deter-nos às concepções dos 

sujeitos, deslocada desta totalidade, como fazem Sampaio (2011), Sampaio, Portes, Soares e 

Matos (s/d), dos Santos e Sampaio (2012). A não articulação entre as representações dos 

estudantes e a problematização, que se dedique a responder quais são as implicações deste 

tipo de formação do BIS com o mundo do trabalho, revela uma fragilidade teórica.    

  Junqueira (2005) argumenta que:  

 

Com efeito, nas últimas décadas, a noção de representação social toma novo fôlego 

a partir da necessidade de explicar a crescente importância da dimensão cultural nos 

fenômenos sociais de toda ordem. A cultura, a economia e a política são as 

principais dimensões consideradas para avaliar a realidade social. (JUNQUEIRA, 

p.145)  

 

Comparando a perspectiva acima com autores como Chartier (1985) e Moscovici 

(2010), Junqueira aponta para a relevância de entender a cultura no que diz respeito às 

representações sociais, porém sem deixar de lado os aspectos econômicos e políticos.  Tanto 

Chartier quanto Moscovici vão adotar outras referências para debater esta categoria. Chartier 

faz um mergulho na história cultural e Moscovici é mais engajado na psicologia social.   

Bourdieu não abre mão da análise das estruturas para entender as representações e isto 

é fundamental para lidar com o objeto de estudo. Além do mais, Junqueira indica que este 

processo de construção coletiva de identidades individuais e sociais é permeado por tensões 

próprias das mudanças do mundo do trabalho.  

Compreendo que o REUNI está envolvido num contexto complexo em que, de um 

lado, surgiu por influências de uma conjuntura nacional e internacional para implementar 

demandas contemporâneas do modo de produção capitalista, como a perspectiva de 

qualificação profissional em questão, e por outro lado, no Brasil, o programa vem 

promovendo algumas medidas relevantes para a classe trabalhadora do país, tais como: 

ampliação do acesso ao ensino superior federal, expansão das IFES, contratação de novos 

docentes. Portanto, meu ponto de vista é de que este programa, iniciado no governo Lula e 

agora sendo continuado pelo governo Dilma, apresenta contradições significativas, próprias 

das tensões sociais, culturais e econômicas brasileiras que precisam ser levadas em 

consideração na análise científica e sobretudo podem servir de ponto de apoio para adquirir 

força material no processo de acúmulo de força e de disputa de hegemonia, como afirma 

Gramsci (2007).   
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5.2 A Teoria da Prática: algumas similaridades e distanciamentos com o marxismo.  

 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer um resumo do pensamento de Pierre Bourdieu, 

com base em alguns textos do próprio autor e também por meio do diálogo com leitores e 

especialistas e Bourdieu.  

 Deste modo, ampliei minhas referências, buscando principalmente a obra de Michael 

Burawoy90, assim como a passagem do livro de Renato Ortiz91 que trata do Esboço de uma 

teoria da prática.  

Apresentei então as principais categorias que Bourdieu discutiu e esbocei os assuntos 

mais significativos para a sua produção sobre a teoria da prática. São vastas as temáticas que 

este sociólogo francês se dedicou, isto torna impossível dar conta de todo o percurso teórico 

feito por ele. Focarei, por conseguinte, nos aspectos relacionados a proposta teórico-

metodológica dele, na teoria dos campos, dos capitais e no habitus. De forma não tão 

sistemática, também discuto brevemente o poder, a reprodução social e cultural. Procurei 

fazer algumas comparações sobre as afinidades e distanciamentos do pensamento bourdiano 

com outros autores clássicos predecessores a ele, como Marx, Weber e Durkheim. Comparei, 

também, a epistemologia de Bourdieu com algumas correntes sociológicas mais 

contemporâneas, como o interacionismo simbólico e a escola etnometodológica. Discuti os 

nexos entre a lógica bourdiana e o referencial teórico-metodológico marxiano. Por fim, situo 

as reflexões bourdianas sobre o poder simbólico.  

Esta escolha de tema se deu pelos seguintes motivos: primeiro por considerar 

Bourdieu um sociólogo importantíssimo para pensar a contemporaneidade. Sem dúvidas, este 

autor nos auxilia a refletir como o poder se configura na sociedade capitalista. O segundo 

motivo e que me instiga bastante, é localizar as semelhanças de Bourdieu com o referencial 

marxiano, pois penso que a aproximação deste autor com o marxismo é muito válida para 

entender as mediações estruturais do modo de produção capitalista sobre a sociedade.  

Além disso, após fazer um levantamento sobre a discussão da categoria representações 

sociais, por meio de leituras como Émile Durkheim (1996), Serge Moscovici (2010), Roger 

Chartier (1985) e Lília Junqueira (2005), dentre outros, é notório que Bourdieu é o autor que 

mais tem afinidade com o foco teórico-metodológico que estabeleci neste estudo.   

                                                           
90

 BURAWOY, M. O marxismo encontra Bourdieu. Editora Unicamp, 2010.  

 
91

 ORTIZ, R. (Org.) A Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo, editora Ática. 1983.  
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Para compreender as representações dos sujeitos, Bourdieu lança mão de um 

instrumental similar à lógica dialética que Durkheim também realiza nos estudos sobre as 

formas elementares da vida religiosa.  

Durkheim aponta que as representações são fruto da vivência em coletividade, 

portanto, são construídas socialmente. Os humanos estabelecem códigos comuns que dão 

sentido à vivência em sociedade e cria também, por exemplo a própria linguagem.  

Bourdieu não foge desta perspectiva e amplia o seu olhar sobre a questão simbólica, 

incluindo a análise das questões estruturais. Ele vai indicar como em cada campo ocorrem 

pressões sociais, muitas vezes, próprias do conflito de classes.  

Diferentemente de Bourdieu, Moscovici se dedica a uma perspectiva da psicologia 

social e da psicanálise. Moscovici concorda parcialmente com Durkheim, no entanto, para 

Durkheim a coletividade se impõe aos sujeitos, dá sentido somente em coletividade. 

Moscovici compreende que esta relação ocorre, no entanto, pode também ser interpelada por 

diversas sociedades que existem dentro de cada sujeito, vejamos mais:  

 

A substituição do termo ―coletivas‖ por ―sociais‖ marca, assim, a original diferença 

estabelecida em relação a Durkheim. A pedra de toque do argumento foi, de um 

lado, o estabelecimento das fraturas existentes nas ―forças coletivas‖ e, de outro, a 

maneira pela qual essas fraturas impactam diversamente o cotidiano de grupos e 

indivíduos. De fato, no início de sua obra, Moscovici parecia oscilar entre 

reconhecer ou não a autonomia das idéias (ou do universo ideológico) e seu impacto 

sobre o comportamento coletivo. Parecia, pois, oscilar entre um pensamento 

primitivo que ―conforma realidades‖ e um pensamento científico que ―é conformado 

pela realidade‖ (p. 29). Entre 1961 e 1976, o autor aponta uma solução para o 

problema, ao afirmar que representar é um processo de produção de conhecimento 

que funciona como que ―rolando‖ por sobre estruturas sociais e cognitivas locais (e 

populares), sendo, portanto, sociovariável.Com esta atitude, ele parece romper 

definitivamente com a idéia durkeimiana de ―forças coletivas‖ ou de ―ideais‖ que 

apenas cimentam e conferem sentido às sociedades justamente quando delas se 

libertam para assumir uma ―outra natureza‖, isto é, quando se reconhece que elas 

―[...] têm por causas próximas outras representações coletivas e não esta ou aquela 

característica da estrutura social‖.7 Ora, para Moscovici, as representações nunca 

seriam de ―outra natureza‖: elas seriam da natureza mesma dos grupos sociais que as 

criam, e sua eficácia – tanto prática como simbólica – dependeria dessa inserção, e 

não poderia jamais ter um sentido universal. Com este argumento, Moscovici 

acabou por demonstrar que as representações não derivam de uma única sociedade, 

ultrapassando-a, como insistiu Durkheim, mas das diversas sociedades que existem 

no interior da sociedade maior, e, portanto, não podem ultrapassá-la. (OLIVEIRA, 

2004, p.183184)  

 

 Este olhar de Moscovici não é devidamente pertinente para o foco deste estudo, pois 

uma de nossas hipóteses é que existe certo grau de representação coletiva sobre a concepção 

de uma formação profissional qualificada, fruto de contextos sócio-históricos e estruturais. 
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Portanto, este olhar voltado para as representações individuais em suspenso, não dão conta do 

objeto aqui em questão.   

Já a leitura de Chartier foi instigada porque em um dos estudos feitos (por meio de 

Sônia Maria Sampaio) sobre as representações dos discentes da UFBA, nos cursos de 

Bacharelados Interdisciplinares92, Sampaio lança mão da perspectiva da história cultural de 

Chartier.  

No entanto, este autor francês se dedica a pensar a noção de mentalidade, cultura e 

práticas nos estudos historiográficos. Ele argumenta que a historiografia sempre privilegiou os 

aspectos sociais, políticos e econômicos como variáveis analíticas. Porém, considera que é 

altamente relevante aprofundar olhar sobre os sujeitos históricos, sobre suas práticas, 

pensamentos, gestos, suas narrativas, crenças, rituais, formas simbólicas e etc. Ele vai indicar 

também que o estudo histórico deve compreender a articulação entre o pensamento e o social.  

Considero que, apesar das publicações de Sampaio (que se fundamenta em Chartier) 

serem relevantes para a discussão das representações dos estudantes, existe um aspecto 

limitante na análise desta autora que é somente compreender fenomenologicamente as 

representações. Falta, nos estudos vistos até então, uma contextualização justamente sobre a 

historicidade e as relações estruturais das representações dos estudantes que, por exemplo, 

reivindicam uma inserção no mundo do trabalho com a titulação de Bacharel Interdisciplinar 

em Saúde da UFBA.  

O que quero dizer é que Sampaio capta as demandas dos discentes, no entanto, este 

instrumental não consegue estabelecer nexos entre tais representações e as possibilidades 

concretas e contraditórias que estão colocadas no mundo do trabalho.  

Desdobrando esta reflexão, aponto que por mais que o estudante queira, através deste 

título, trabalhar em uma área da saúde, ele enfrenta dificuldades devido ao caráter muito 

generalista desta titulação. Em contraponto, as profissões da saúde demandam um domínio 

técnico específico em uma área (seja qual for: odontologia, enfermagem, medicina, farmácia).   

 A partir desta reflexão, Bourdieu se revela bem cabível, pois além de desenvolver um 

instrumental que se dedica ao campo simbólico, este não é dissociado das relações estruturais.  

Neste estudo, a não dissociação entre representações dos discentes e o contexto da proposta de 

qualificação profissional do REUNI se faz vital.   

 

                                                           
92

 A autora compõe o Observatório da Vida Estudantil. Este grupo vem fazendo diversos estudos sobre o 

cotidiano dos universitários da UFBA, com foco especial em questões como assistência estudantil, as 

expectativas dos discentes e etc.    
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5.2.1 Lendo Bourdieu através da contribuição de Renato Ortiz e do texto esboço de uma teoria 

da prática 

 

 

Começarei então pelo texto organizado por Renato Ortiz (1983). Este pesquisador 

considera Bourdieu um dos principais sociólogos modernos e que é difícil de ser enquadrado 

em uma escola específica da sociologia. Esta dificuldade se dá justamente pela 

contemporaneidade da sua produção e também devido à complexidade e originalidade das 

suas obras. Os temas escolhidos por ele perpassaram desde a etnologia árabe, a questão 

lingüística e a teoria da prática e etc.   

Para Ortiz e demais especialistas em Bourdieu, as principais contribuições deste autor 

são: o conhecimento praxiológico, as categorias do habitus, capitais e campo.  

A problemática teórica deste autor refere-se essencialmente sobre a questão da 

mediação entre o agente social e a sociedade93. A partir disso ele investiga então os problemas 

dos métodos epistemológicos. Nesta discussão epistemológica, existem dois tipos de 

conhecimentos antagônicos. Um trata da experiência do indivíduo – a fenomenologia. Já a 

outra – o objetivismo – se dedica as relações objetivas que estruturam o sujeito 

individualmente.   

Este debate acalorado consiste em um tema central em Bourdieu. Tentando superar as 

contradições que a temática levanta, ele desenvolve o argumento em torno de outro gênero do 

conhecimento, o conhecimento praxiológico, que articula de forma dialética o ator social e a 

estrutura da sociedade.  

Bourdieu estava interessado em compreender a forma de reprodução social dos 

sujeitos, mas não somente pelo viés das estruturas objetivas que os submergiam, mas também 

nas disposições estruturadas nas quais eles se constituíam. Era uma análise dialética entre 

estas duas esferas.  

Ortiz (1983) registra que à medida que Bourdieu volta esforços para a investigação do 

sujeito, ele se depara com Weber, na sua dimensão subjetivista da teoria da ação social. Nesta, 

a ação não é mais considerada como simples execução, mas sim como núcleo de significação 

do mundo.  

Conforme Weber, a totalidade do conhecimento não é possível de ser analisada. Isto é 

uma das críticas deste autor alemão à teoria materialista histórica de Marx. Para ele, faz-se 

                                                           
93

 Vale considerar que este tema é recorrente na Sociologia, isto é visto também em Antony Giddens. Dualidade 

e Estrutura: agência e estrutura. Oeiras:Celta Editora. 2000.  
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necessário, ao contrário disto, aprofundar o conhecimento sobre o objeto em suas 

características mais elementares e internas. Bourdieu tece críticas a esta lógica weberiana, 

pois ele busca reconhecer o conhecimento objetivista do sujeito social, mas sobretudo superá-

lo.  

Posto este contexto teórico, Bourdieu coloca em discussão as relações de poder. Um 

exemplo trazido por Ortiz (1983) é a dedicação do autor a questão do ―direito a palavra‖. Para 

Bourdieu é fundamental na análise das relações de poder a forma que este poder está 

distribuído. Logo, existem diferenças entre àqueles sujeitos que não têm direito a expor o seu 

ponto de vista e àqueles que têm esta possibilidade e cassam os direitos dos oprimidos. 

Bourdieu ainda ressalta que algumas referências do conhecimento, de base fenomenológica, 

como o interacionismo simbólico, não levaram em consideração estas disparidades de poder. 

E isto consiste em fragilidades teóricas.  

É importante destacar que Bourdizeu considera as dimensões estruturantes da 

sociedade, nas linhas marxianas da Ideologia Alemã, de que os homens constroem a sua 

história, mas não de acordo com a sua mera vontade e sim conforme as condições sócio-

históricas colocadas pelo modo de produção da vida. Portanto, os homens forjam a sua 

história, sem saber que a realizam. Esta sua característica o desvincula dos fenomenológos.  

Compreendo que mesmo frente a esta aproximação de Bourdieu com Marx, não é 

possível considerá-lo como um marxista, pois as estruturas teóricas dele foram diferentes do 

autor socialista. 

Bourdieu retoma a discussão de habitus que considera a dimensão de um aprendizado 

passado. O habitus configura e orienta a ação presente, entretanto, isto é feito a partir de uma 

referência que é produto das relações sociais que envolvem o sujeito. Inclusive, para este 

autor, o sujeito tende a reproduzir as relações objetivas que o engendra. 

De acordo com Freitas (s/d, p. 6) Bourdieu recupera o conceito de habitus 

―retrabalhando-o, da teoria aristotélico-tomista, com o fim de demonstrar a mola propulsora 

que leva os agentes sociais a agirem dentro dos diversos campos que constituem a esfera 

social‖. O habitus pressupõe um conjunto de esquemas generativos. Reporta-se a um sistema 

de classificação que é anterior a ação. Segundo alguns estudiosos deste sociólogo, habitus 

pode ser considerado um dos principais conceitos de Bourdieu, senão o mais central.     

Neste patamar teórico, Bourdieu se aproxima de Durkheim, principalmente na análise 

deste último autor sobre as classificações primitivas. Durkheim estava interessado em saber 

como ocorria o processo de inculcação das categorias sociais que servem de base para os 
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povos primitivos estudados interpretarem o real. Ele se indagava como certas categorias 

tinham uma hierarquia social e de forma objetiva constituíam os sujeitos.  

O conceito de habitus engloba este mesmo pensamento, portanto é social e individual. 

Para Bourdieu a socialização junta diversas produções de habitus distintos. Sendo que para 

compreender o desenvolvimento de hábitos primários dos sujeitos, Bourdieu se aproxima da 

escola fenomenológica.  

 O habitus envolve também um sistema de percepção, de apreciação e de ação que se 

concretiza em determinadas condições sociais. Uma das definições de Bourdieu sobre habitus 

é a seguinte: 

 

Sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 

como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das 

práticas e das representações  que podem ser objetivamente ―reguladas‖ e 

―regulares‖ sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu 

fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações 

necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação 

organizadora de um regente (BOURDIEU, 1983, p. 60-61, grifos do autor). 

 

Aprofundando este conceito, é perceptível que o habitus está no princípio de 

encadeamento das ações dos sujeitos, que são organizadas (objetivamente) como estratégias 

sem ser necessariamente produto de uma verdadeira intenção estratégica deste indivíduo 

(BOURDIEU, 1983, p.61).  

O habitus faz parte da manifestação (consciente) do sujeito na sociedade, ou seja, diz 

respeito à materialização da sua posição. Bourdieu, todavia, aponta que esta materialização 

ocorre pela inculcação da estrutura (do modus operandi). O sujeito inconscientemente traz à 

tona a objetividade que o circunscreve.  

Este é um raciocínio marxiano de Bourdieu, pois se verificarmos a ontologia de Marx 

(2008) veremos que o sujeito adquire uma falsa consciência da realidade que ele vive. Faz-se 

necessário o exercício científico-filosófico para superar a noção reificada do mundo.  

Marx conclui que os sujeitos constroem a sua explicação da realidade a partir das 

condições que lhe são dadas. Esta explicação pode não corresponder à essência do real 

(constituindo-se em alienação) e também a significação das estruturas simbólicas do sujeito 

não são fruto da própria consciência do indivíduo, mas são reflexo das condições objetivas.       

Em suma, não vejo divergências desta lógica marxista com a perspectiva bourdiana. 

Uma ressalva, porém, se impõe na medida em que Bourdieu forja um novo conceito, o de 

Habitus que traz elementos de uma teoria própria. Penso que a citação a seguir é pertinente 

para retomar esta discussão: ―A prática é, ao mesmo, tempo, necessária e relativamente 
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autônoma em relação à situação considerada em sua imediatidade pontual, porque ele é o 

produto da relação dialética entre uma situação e um habitus‖ (BOURDIEU, 1983, p.65, 

grifos do autor).  

 Para Bourdieu esta característica do habitus permite fundar uma teoria da prática que 

considera tanto a vontade do sujeito (as necessidades dos agentes) e a objetividade da 

sociedade. Ele denomina de campo o espaço em que as posições dos agentes se encontram 

fixadas já de antemão pela sociedade.  

Campo é uma das categorias mais relevantes do pensamento de Bourdieu, assim como 

a própria noção que ele desenvolveu de habitus. 

 A noção de campo é bastante interessante e tem como foco a superação da dicotomia 

analítica que vigorava até então, marcada pela cisão entre agente e sociedade. Para este autor, 

o agente atua no espaço a priori fixado. Ortiz define assim: ―o campo se define como o lócus 

onde se trava uma luta concorrencial entre os atores em torno de interesses específicos que 

caracterizam a área em questão‖ (ORTIZ, 1983, p. 19, grifo do autor).  

 Os campos se dividem em diversas áreas como a ciência, a arte, educação e outros. O 

agente intervém no espaço previamente configurado, o que quer dizer que ele realiza ações 

em um espaço que ele pode de fato transitar.  

 Ortiz (1983) aponta também que esta perspectiva de Bourdieu resulta em duas 

possibilidades importantes: a primeira que assim é viável construir uma macro-sociologia dos 

campos sociais. E a segunda, enquanto que o interacionismo se limita a uma análise 

compreensiva da realidade (na lógica weberiana), a sociologia de Bourdieu permite uma 

análise de cunho estatístico e isto para a sociologia94 é fundamental.  

 Deduzo que mais uma vez aqui Bourdieu se aproxima, talvez não intencionalmente, de 

Durkheim, pois este último sociólogo estava interessado nos fenômenos sociais que 

abarcavam uma parcela significativa da população. Isto caracterizava para ele a sociologia e a 

diferenciava da filosofia.  

 O campo se configura como um espaço onde se manifestam relações de poder. Logo, 

na perspectiva bourdiana, se há poder, há relações de forças dispares e estas polarizações 

(entre dominantes e dominados) revelam as posições que cada agente ocupa no campo. Estas 

relações desiguais são denominadas por ele como quantum social. E o quantum configura 

outra categoria chave do pensamento bourdiano, o capital social.   

                                                           
94

 Faço uma ressalva que isto é altamente relevante para as correntes sociológicas que compreendem esta área 

como uma ciência dos grandes fenômenos sociais coletivos. Certamente correntes, como a sociologia 

compreensiva, consideram isto secundário.   
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 A teoria dos capitais desenvolvida por ele, em linhas gerais, diz respeito a um 

conceito científico-econômico próprio do capitalismo.  Compreendo que os capitais são as 

formas com que os sujeitos materializam (acumulam ou incorporam) conhecimentos, 

habilidades, dinheiro, desenvolvem sua cultura, dentro da estrutura capitalista. Vejamos um 

pouco mais: ―Es preciso reintroducir el concepto de capital y, junto a él, el de acumulación de 

capital, com todas sus implicaciones. El capital es trabajo acumulado, bien em forma de 

matéria, bien em forma interiorizada o ´incorporada`‖ (BOURDIEU, 2001, p.131) 

 A partir de classes sociais distintas, haverá uma forma diferenciada de apropriação de 

capitais. Bourdieu argumenta que quanto mais cedo a pessoa tiver acesso à capitais, mais 

facilmente ela se estabelecerá na dinâmica capitalista e também viabilizará a reconversão de 

mais capitais.    

 Para o autor os capitais se subdividem em: econômico é direta e imediatamente 

conversível em dinheiro e se institucionaliza sob a forma de direito de propriedade; O capital 

cultural se converte em capital econômico em certas condições e se institucionaliza sob a 

forma de títulos acadêmicos; O capital social também se converte se converte em capital 

econômico ou cultural, em certas condições, e se institucionaliza sob a forma de títulos 

nobiliárquicos. 

 Por conseguinte, Bourdieu conclui que a classe dominante tem mais capital social, 

cultural e econômico, sendo que os dominados detêm menos capitais, desta forma, a classe 

dominante impõe a sua sociabilidade. Tomando a educação como exemplo, a classe 

dominante se apropria de mais capital social do que as classes subalternas, logo, a sua 

perspectiva societária prevalece dentro deste campo como referência.  

 A teoria marxiana não é divergente desta formulação, tendo em vista que Marx 

concluiu que as ideias dominantes da sociedade são as ideias da classe dominante. Em relação 

às ideias, poderíamos incorporar ao pensamento marxiano, os campos da cultura, da 

educação, da própria ciência. 

 Bourdieu amplia esta formulação em relação a Marx, pois ele também pensa como 

ocorre, por exemplo, uma reconversão de capitais, em que quanto mais domínio destes 

capitais, maiores são as chances de auto-reprodução social da classe dominante.  Ele, por 

vezes, se utiliza como exemplo para demonstrar como é difícil alguém oriundo do 

campesinato francês (uma classe pobre), chegar à elite intelectual da França e então dominar 

todo o habitus da academia. Primeiro, quem chega a este patamar intelectual é a rara exceção 
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e em segundo lugar, quem alcança tal posto tende a ter muito mais dificuldade do que um 

sujeito que já nasce em um contexto repleto de capitais.   

 Ele desdobra estas reflexões indicando também que a classe dominante cria todo um 

habitus para se distinguir da classe dominada. Portanto, a educação, a cultura, os habitus de 

etiqueta, a alimentação, a linguagem são exemplos de como isto se materializa.      

A seguinte passagem de Ortiz é bastante elucidativa para resumir o conceito de 

habitus, como ele se configura em um campo e como ele envolve os capitais, vejamos: 

 

Sabendo-se que o habitus assegura a interiorização da exterioridade e adéqua a ação 

do agente à sua posição social, tem-se que as diferenças de classe se objetivam nas 

disposições que possuem os indivíduos em consumir legitimamente as obras 

consideradas legítimas. Através do gosto se manifesta, assim, um tipo de dominação 

suave (violência simbólica), onde se apresentam encobertas as relações de poder que 

regem os agentes e a ordem da sociedade global. (ORTIZ, 1983, p. 25, grifo do 

autor) 
 

 Este arcabouço teórico bourdiano, sem dúvidas, contribui para pensar como a 

sociedade se reproduz, de acordo com os valores da classe dominante. Encontra-se aqui uma 

afinidade do pensamento dele com Louis Althusser (em relação à ideologia e reprodução).  

Em relação às possibilidades de superação das contradições postas pela classe 

dominante, não se encontra o levantamento e a sistematização teórica destas. Este é mais um 

motivo que afasta Bourdieu de Marx. Compreendo que esta é uma das questões teóricas que 

este brilhante sociólogo francês não aprofundou. Ele se dedicou de maneira bastante concisa 

para entender o poder e as relações que este envolve. Porém, constatada a problemática, ele 

recai em um pessimismo quase que irreversível em relação a como o poder se configura, sem 

levar em consideração quem se apropria do poder o utiliza para determinados fins, mas que 

estes fins são historicamente situados.  

O poder, portanto, pode ser re-configurado como apontava Marx na sua formulação 

sobre a revolução comunista e a ditadura do proletariado. Também em Gramsci verificamos a 

noção de hegemonia e perspectivas hegemônicas, a partir das classes sociais. 

 

 

5.2.2 Delimitando a questão do poder simbólico e as representações 

 

 

Para Bourdieu (2011), a representação envolve conhecimento e reconhecimento. Ele 

detalha que a procura, por exemplo, de critérios objetivos de identidade regional deve ser 
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buscado na prática social (ex: os dialetos, sotaques...) e são estes objetos de representações 

mentais, que significa aspectos de percepção e apreciação, de conhecimento e 

reconhecimento, em que os agentes investem em seus interesses e pressupostos. Já as 

representações de objetos, se baseia em coisas (emblemas, bandeiras...), ―ou em actos, 

estratégias interessadas de manipulação simbólica que têm em vista determinar a 

representação mental que os outros podem ter desta propriedade ou dos seus portadores‖ 

(BOURDIEU, 2001, p. 112) 

Bourdieu cita Marx ao fazer um alerta interessante no que diz respeito ao debate sobre 

as idéias. Para Marx, quando se pretende imigrar as ideias, raramente se faz isso sem cometer 

danos. Quando se separa as produções culturais do sistema de referências teóricas sob a qual 

as idéias se definiram, tende-se a contribuir menos do que o que as reflexões sobre idéias pode 

fazer.  

Como é sabido, Marx (na Ideologia Alemã) estava preocupado em entender a 

consciência dos sujeitos a partir do contexto materialista (concreto), histórico e dialético. Sem 

recair nos equívocos do idealismo. Bourdieu, se demonstra afinado com esta preocupação 

marxiana.  

Bourdieu também procura refletir sobre o poder simbólico, que para ele está 

disseminado na sociedade ―um círculo cujo o centro está em toda a parte‖, que sofre pressões 

próprias das disputas presentes em cada campo. Para ele, este poder simbólico precisa ser 

reconhecido, pois a priori está escondido, embora atue o tempo inteiro, sem que os sujeitos 

sempre o perceba. Mais adiante, argumenta que o poder simbólico tem disputas de frações de 

classe. Promove disputas ideológicas.  

Vejamos a citação a seguir:  

 

O campo de produção simbólica é um microcosmos da luta simbólica entre as 

classes: é ao servirem aos seus interesses dos grupos exteriores ao campo de 

produção. A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios 

de hierarquização: as fracções dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, 

tem em vista impor a legitimidade da sua dominação quer por meio da própria 

produção simbólica, quer por intermédio dos ideólogos conservadores os quais só 

verdadeiramente servem os interesses dos dominantes por acréscimos, ameaçando 

sempre desviar em seu proveito o poder de definição do mundo social que detêm por 

delegação; a fracção dominada (letrados ou ´intelectuais`e ´artistas`segundo a época) 

tende sempre a colocar o capital específico a que ela deve a sua posição, no topo da 

hierarquia dos princípios de hierarquização.  (BOURDIEU, 2011, p. 12, grifos do 

autor)          

 

Relacionando esta passagem acima com o objeto deste estudo, é notório como frações 

de classe dominante disputam esta noção simbólica no que se refere à perspectiva de 
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qualificação profissional posta no BI em Saúde da UFBA. Autores como Almeida (2007) 

indica que a proposta em voga é uma nova roupagem, moderna, e condizente com os novos 

desafios do século XXI. No entanto, compreendo que para os estudantes, este curso significa 

uma proposta de desqualificação da formação profissional.     

Bourdieu se refere a estruturas estruturantes que dizem respeito aos aspectos das 

representações que são socialmente estruturadas, no entanto, por serem assimiladas pelos 

sujeitos, mantém uma relação com a sociedade que se configura (se estrutura por meios destas 

representações). Nesta formulação ele mobiliza a lógica dialética que Durkheim também 

preza. Em síntese, a compreensão que ambos autores chegam é que as representações dos 

sujeitos só fazem sentido, pois são fruto da convivência em sociedade. De nada vale uma 

representação individual e abstrata, se esta não tem conexão alguma com a coletividade. É no 

momento em que as representações têm uma função simbólica coletiva, é que ela cumpre a 

sua função social. Ele afirma que:  

 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da ´integração social`: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação (...) eles tornam possível o 

consensus acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para 

a reprodução da ordem social: a integração ´lógica`é a condição da integração 

´moral. ` (BOURDIEU, 2011, p.10, grifos do autor)   

 

 Por fim, Bourdieu define o poder simbólico como o poder subordinado, é uma forma 

transfigurada e legitimada de outras formas de poder. Elas se configuram como relações de 

comunicação, na condição de descreverem as leis de transmutação de diferentes espécies de 

capital em capital simbólico. O poder simbólico é capaz de produzir efeitos reais, sem 

aparente dispêndio de energia (BOURDIEU, 2011, p.15).     

 

 

5.2.3 Aproximações e distanciamentos de Marx: breves comentários a partir de Burawoy 

 

 

 Tendo a leitura de Michael Burawoy como referência, farei uma breve síntese sobre as 

relações entre Bourdieu e Marx. Vale ressaltar que nos tópicos anteriores já fiz algumas 

ponderações sobre a relação teórica entre os respectivos autores. Fecho agora com outro leitor 

(especialista) na obra bourdiana. Privilegiarei as temáticas não tão contempladas 

anteriormente.  
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 Burawoy (2010) defende que se existe uma temática que perpassa toda a obra de 

Bourdieu é a questão do desmascaramento da dominação, sobretudo a dominação simbólica, 

que não é reconhecida como tal. Sem dúvidas a temática da linguagem desenvolvida por 

Bourdieu está inserida neste contexto.  

Burawoy (2010) aponta que existem aproximações de Bourdieu com Weber e 

Durkheim. Também percebi em minha leitura e pontuei os respectivos momentos em que 

acorrem essas aproximações. Porém, mesmo por vezes negando-o, Bourdieu utilizou o 

referencial marxista, Burawoy (2010, p.29). 

 Este leitor da teoria bourdiana percebe que o sociológico francês utilizou uma 

estrutura teórica similar a Marx e Engels – na Ideologia Alemã. Também constatei as devidas 

similitudes. Entretanto, alega Burawoy, Bourdieu vai além do campo econômico, como fazem 

Marx e Engels. Ele foca o estudo nos campos culturais. Esta diferença é bem importante entre 

os autores referidos. 

 Aprofundando isto, Burawoy (2010) demonstra que: 

 

Enquanto Marx reduz a atividade prática à atividade econômica e sobre essa base 

constrói a história humana como sucessão de modos de produção. Bourdieu estende 

a idéia da atividade prática às esferas de produção intelectual. Eis o ponto em que 

Bourdieu se aproxima distancia de Karl Marx. Em sua análise do ponto de vista da 

produção, a teoria marxista do capitalismo torna-se um decalque, o modelo para à 

análise de Bourdieu da produção cultural – a literatura, a pintura, o jornalismo e as 

disciplinas acadêmicas. 

 

Considero que esta passagem de Burawoy é bem interessante, pois demonstra o 

arcabouço teórico-metodológico marxista apropriado por Bourdieu e também esclarece como 

os autores desdobram de formas distintas os seus focos analíticos. 

Penso que Bourdieu é bem pertinente para pensar as diversas formas de dominação 

atuais, como a mídia, a escola, o marketing sobre o consumo, pois todas estas temáticas estão 

imbuídas de forte violência simbólica. Compreendo que Bourdieu traz uma importante 

contribuição sobre o entendimento do processo de sociabilidade do capitalismo.  

Segundo Burawoy, enquanto Marx estava interessado na sucessão histórica do campo 

econômico, Bourdieu se preocupou com diversos outros campos simultâneos: culturais, 

político, econômico e etc. Outra diferença marcante entre os dois autores é que para Bourdieu 

os marxistas atribuíram à classe trabalhadora um habitus revolucionário, entretanto ele 

entende que tal idéia não procede.  
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Desta forma, é possível perceber em Marx possibilidades de superação das 

contradições do capitalismo, enquanto que Bourdieu não se arrisca a fazer isto. Sua análise 

então incorre no risco ser caracterizada como reprodutivista. 

Existem outras divergências entre estes autores, como: a leitura do campo sociológico, 

as próprias distinções entre Bourdieu e marxistas como Gramsci95 e etc. Porém por questões 

objetivas não é possível abordar todas as nuances neste trabalho. Apenas situei neste tópico as 

aproximações de Bourdieu e Marx no movimento do pensamento96 e os desdobramentos 

teóricos antagônicos que eles fizeram.    

   Concluo que Bourdieu é bem interessante para pensar o sócio-metabolismo do 

capital, porém, Marx não pode ser descartado em privilégio do legado bourdiano.    

Como indica Burawoy (2010), comecei a estudá-lo pelas bordas, logo reconheço que 

ainda faltam diversos degraus para ir mais a fundo na produção deste sociológico 

 

 

5.3 A apropriação da teoria de Bourdieu para entender o BIS 

 

 

Neste tópico relaciono dialeticamente o legado de Bourdieu com as constatações mais 

significativas do campo de pesquisa. Antecipo aqui alguns pontos nevrálgicos da análise. Nos 

tópicos subsequentes os respectivos pontos serão devidamente aprofundados.    

De antemão levantei a hipótese de que este curso tinha contradições por causa do 

embate entre a demanda dos discentes em ter uma formação específica em saúde e a proposta 

generalista do curso. A teoria dos campos de Bourdieu serviu para levantar esta hipótese, uma 

vez que compreendo que este objeto está envolto das contradições próprias do campo da 

educação e do campo econômico. Por conseguinte, somente o discurso hegemônico dos 

entusiastas formuladores desta proposta de curso não seria suficiente para convencer os 

discentes que a formação em BIS daria conta de responder a maioria das inquietações dos 

discentes que galgaram acesso à esta formação universitária. 

 A pesquisa demonstrou que este caráter generalista do curso também atraiu os 

discentes, no entanto, muitos viram isto como uma forma alternativa para ingresso futuro em 
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 As suas divergências estão bem caracterizadas pela questão da dominação. Gramsci usa a noção de 

Hegemonia enquanto que Bourdieu se dedica a violência simbólica. 

 
96

  Por exemplo, na constatação de que existem classes dominantes e dominadas e que isto tem fortes 

repercussões sociais.  
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cursos tradicionais da UFBA. Esta questão é recheada de nuances, expressas nas 

representações simbólicas dos discentes.   

 Também debrucei-me sobre o desenvolto bourdiano a respeito da categoria 

representações e sobre suas definições do universo simbólico. Para ele, este último abrange 

mitos, ideologias, língua, arte e ciência, como instrumentos de conhecimento e de construção 

do mundo dos objetos como formas simbólicas, reconhecendo, como Marx, o aspecto ativo do 

conhecimento.     

 O símbolo seria portador de uma função social de integração (que consiste também em 

um papel político), não se reduzindo a função de comunicação. Desta forma contribui para a 

formação de consensos sobre o sentido social do mundo, que entra na reprodução da ordem 

social e integração moral. 

 No que se refere ao campo de estudo, os discentes vêm estabelecendo exatamente este 

sentido do simbólico. Notei que os espaços de debates políticos eram recheados de tentativas 

de construções morais sobre a concepção do papel do estudante do BIS, sobre qual seria a 

contribuição destes agentes para a sociedade, sobretudo, tendo o discurso da humanização da 

saúde e da transformação crítica da sociedade como aspectos fortes de representação. 

Já no que se designa sobre o campo das representações, Bourdieu (2011, p.112) 

concebe que é algo que depende do conhecimento e do reconhecimento, são objetos de 

representações mentais: atos da percepção e de apreciação, em que os agentes investem em 

seus interesses e os seus pressupostos – de representações objetivas podem ser bandeiras, 

emblemas, insígnias, etc. A partir dos próprios exemplos elencados por Bourdieu, verifiquei 

relações diretas na pesquisa, em que a própria UFBA aparece como uma forte representação, 

além do valor do diploma.  

 Bourdieu (2011, p.112) concebe que faz parte também do universo simbólico atos ou 

estratégias interessadas na manipulação simbólica, que tem em vista determinar a 

representação mental que os outros têm destas propriedades e dos seus portadores,  

 A citação a seguir é deveras proveitosa para ampliar o entendimento da leitura deste 

autor sobre o respectivo debate. Nesse capítulo do livro ele está tratando das representações 

ligadas ao regionalismo, a etnias e etc., mas a interpretação também faz jus ao objeto desta 

tese: 

 

Só se pode compreender esta forma particular de luta das classificações que é a luta 

pela definição da identidade (regional ou étnica) com a condição de se passar para 

além da oposição que a ciência deve primeiro operar, para romper com as pré-

noções da sociologia espontânea, entre a representação e a realidade, e com a 
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condição de se incluir no real a representação do real ou, mais exatamente, a luta das 

representações, no sentido de imagens mentais (e até mesmo no sentido de 

delegações encarregadas de organizar as representações como manifestações 

capazes de modificar as representações mentais).  (BOURDIEU, 2011, p.113)    

 

Nos casos particulares da construção das representações coletivas sobre as pautas 

políticas do curso, esta definição de Bourdieu se fez cirúrgica. A seguir, isso ficará mais 

evidente para o leitor, no tópico em que analiso as postagens do Centro Acadêmico do 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. A relatoria de uma assembléia e os debates em torno 

deste encontro, organizado pelo CA, são registros ricos.  

A forma analítica que Bourdieu sugere para entender as representações é necessário, 

primeiro, entender as classificações objetivas (incorporadas) em formas de instituições e a 

relação prática representada com essas classificações.  

É indispensável também entender as estratégias individuais e coletivas (como por 

exemplo, reivindicações) pela qual os agentes procuram pô-las em destaque na busca pelos 

seus interesses materiais ou simbólicos. As relações de forças materiais e/ou simbólicas, 

assim como os esquemas práticos (confusos e contraditórios) igualmente necessitam serem 

pensados. Por fim, ―simultaneamente, as estratégias simbólicas de apresentação e de 

representação de si que eles opõem às classificações e às representações (deles próprios) que 

os outros lhes impõem‖, Bourdieu (2011, p.123).     

No livro Economia das Trocas Simbólicas (1987), Bourdieu nos presenteia com uma 

grande interpretação sociológica sobre a formação dos valores simbólicos. Ao analisar a 

condição de classe e a posição de classe, ele conclui que o arcabouço simbólico das 

dessemelhantes classes sociais não é inato às classes, mas é historicamente construído dessa 

forma. Primeiramente, ele entende que a condição de classe, ou seja, a posição econômica de 

cada sujeito permite diferenciar determinados acessos a alguns capitais.  

Por conseguinte, a classe dominante usufrui de um contexto que permite, inclusive, a 

sua distinção em relação à classe trabalhadora. Posteriormente, neste capítulo, o autor vai 

exemplificando, como a classe dominante usa uma série de artifícios para promover 

exatamente a distinção de classe. Portanto, a posição estruturante de classe é um fator 

impulsionador para a construção de bens simbólicos que promovem a distinção. 

Bourdieu (1987, p.209) atribui ao sistema escolar (ou sistema educacional) um papel 

de inculcar a diferentes gerações hábitos e pensamentos de gerações passadas. No caso desse 

objeto de estudo um paradoxo se revela, pois o curso se propõe exatamente à romper com a 
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lógica tradicional da educação universitária brasileira, portanto, em tese, outros sistemas de 

códigos perpassam os cursos de Bacharelados Interdisciplinares. 

Todavia, o que o campo de estudo revela é que o ponto de vista dos setores 

hegemônicos do curso (os formuladores dos BIs)  prevaleceu. Ou seja, a noção simbólica de 

que o curso é inovador e isto o diferencia dos demais, é um discurso que ecoa nas 

representações simbólicas dos discentes. Além do mais, existe toda uma discussão discente 

voltada para a preocupação do que o curso não deve ser; ―um grande pré-vestibular97‖.    

Sobre a dominação simbólica, Bourdieu (2011) considera que a dominação econômica 

afeta diretamente a luta simbólica. É uma lógica bem próxima a formulação de Marx (2009) 

na Ideologia Alemã, quando, por exemplo, compreende que as ideias dominantes de uma 

sociedade são as ideias da classe dominante. É próximo também de outra conclusão de Marx 

que defende que o que somos é fruto das condições históricas estruturais dadas, ou melhor, 

dizendo do modo de produção em questão.  

Nos livros O Poder Simbólico e na Economia das Trocas Simbólicas, antes de afirmar 

categoricamente isso, Bourdieu pondera que a construção simbólica também guarda outras 

mediações, como podemos depreender na citação abaixo:   

 

Se é verdade que as classes sociais são, sob certo ponto de vista, ―partes‖ da 

totalidade social, e de outro, ―elementos‖, e de ambos, em graus desiguais segundo 

sua posição na estrutura social e segundo a estrutura social, é pois possível 

estabelecer dois tipos de proposições transistóricas e transculturais relacionando 

algumas características das classes sociais com sua situação e outra com sua posição 

na estrutura. As proposições de tipo estrutural estabelecem regularidades ligadas a 

homologias de posição, mas não se deve ignorar o que as classes sociais devem à 

sua posição numa estrutura social de determinado tipo, nem pressupor a referência à 

série completa dos casos históricos, ao contrário das proposições que Lewin 

chamaria de ―aristotélicas‖. (BOURDIEU, 1987, p.13) 

 

Este trecho é muito pertinente, em minha leitura, tanto por levar em consideração esta 

totalidade e as mediações na construção simbólica e também por que Bourdieu faz isso 

ponderando processos de contradição. Ele transparece isso ao citar Lewin no que seria pensar 

de forma aristotélica, ou seja, sem levar em consideração o divergente como parte formadora 

de uma síntese – de uma lógica.  

O aproveitamento da teoria de Bourdieu neste estudo se deu, sobretudo, por 

compreender justamente esta última perspectiva do autor, de que a construção de 

representações simbólicas é pautada por lutas estruturais concretas, que envolvem diretamente 

o campo econômico, a luta de classes, mas não somente estes aspectos.  
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 Sobre isso, discutirei no próximo capítulo. 
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No caso do objeto estudado, verifico que a disputa simbólica sobre a representação do 

BIS está dada tanto pela vanguarda criadora do curso, quanto pelos discentes que travam 

batalhas importantes sobre as mudanças nos rumos do curso.  

O que sempre foi destaque na minha percepção da observação e análises que fiz é que 

os embates sobre as representações do BIS não necessariamente se configuram por conflitos 

entre classes, mas muito mais por leituras distintas entre os sujeitos componentes do mesmo 

campo (o da educação). 

Apesar de os formuladores do BIS se apropriarem de categorias que refletem a lógica 

do capitalismo tardio contemporâneo, compreendo que esta apropriação pós-moderna é mais 

uma opção epistemológica de leitura da realidade do que de construção de uma proposta 

educacional que objetiva lesar o trabalhador em formação. 

Desta forma, Bourdieu permite captar densamente as inúmeras mediações do objeto, 

que também vai para além dos conflitos próprios da questão econômica.  

O estudo do campo me leva a entender que o embate simbólico dado é resultado de 

diferentes leituras dos sujeitos á respeito das distintas visões do campo da educação e também 

da reconversão do capital cultural acumulado em capital econômico futuro.  

Os pioneiros do curso sugerem que o BIS não deve se preocupar com esta reconversão 

de capitais, pois este não é o objetivo do BIS. Já as representações hegemônicas dos discentes 

vão ao sentido de como potencializar esta reconversão de capitais.  

Desta forma, o campo econômico constantemente permeia este objeto de estudo. Isto 

evidencia a necessidade de este estudo não se desgarrar das análises estruturais; porém os 

embates dados, próprios das distintas representações sobre o BIS, não são resultados de 

conflitos entre classes distintas, nem na tentativa direta de dominação simbólica econômica.  

Bourdieu (2011, p.8) critica a tradição idealista, que pensa a objetividade do mundo, 

como se fosse definida pela concordância de subjetividades estruturantes.  Na pesquisa feita 

sobre as representações dos discentes a respeito do BIS, identifico justamente o contrário da 

perspectiva idealista, pois a leitura hegemônica dos discentes sobre o curso é que eles 

precisavam de uma formação condizente com a realidade social concreta, ou seja, uma 

formação que além de contemplá-los subjetivamente na aquisição de capital cultural, 

permitisse o engajamento futuro no mundo do trabalho (no campo econômico).  

Um ponto crítico constatado sobre a produção simbólica como instrumento de 

dominação é que na produção teórica dos docentes que construíram o BIS, há um aspecto um 

tanto quanto idealista, no sentido marxiano, pois a construção simbólica que justifica o curso 
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é pautada na adequação desta modalidade de graduação aos desafios dos novos tempos, ou 

desafios da contemporaneidade, que exigem um profissional mais flexível, com 

conhecimentos mais abrangentes e etc.   

Esta pode ser uma realidade para curso de BI em Ciência e Tecnologia ou demais 

áreas, porém na saúde, as dificuldades estão postas para os egressos do BIS exatamente pelo 

próprio mundo do trabalho. É por causa deste, fundamentalmente, que os discentes 

reivindicam ajustes no formato do curso.  

Há um descolamento das leituras destes agentes em relação às representações dos 

discentes98. Esta tese se propõe a contribuir com este debate, trazendo ponderações teóricas e 

vislumbrando que tais reflexões possam adquirir força material frente às problemáticas 

latentes. 

A dominação que me refiro diz respeito às dificuldades que os discentes enfrentam 

para conquistar algumas de suas pautas coletivamente construídas. Nesta correlação de forças 

existe sim, na minha leitura, um agente hegemônico. Os docentes que formularam o curso.  

Bourdieu (2011, p 11) lê que diferentes classes, frações de classes, grupos e etc. 

impõem a sua lógica na disputa simbólica. Na definição do mundo social. Uma pauta 

nevrálgica neste debate é: se os docentes criaram o curso de BIS com o mote de ser uma 

proposta pedagógica diferente dos cursos tradicionais da UFBA e os discentes do BIS 

reivindicam exatamente melhores condições para promoverem a sua transição do BIS para o 

Curso de Progressão Linear (CPL), o que a fundo sustentaria a necessidade histórica de 

manutenção do BIS se os discentes querem como fim também o acesso ao CPL?  

Nos questionários, muitas colocações foram feitas abordando a relevância do caráter 

abrangente do curso, mas de forma muito interessante, estas informações sempre se 

relacionaram dialeticamente e contraditoriamente com a demanda dos discentes pesquisados 

de almejarem fazer um CPL.  

O poder simbólico, define Bourdieu, é o poder subordinado, uma forma irreconhecível 

e legitimada de outras formas de poder. Em que relações de força se entrelaçam com relações 

cibernéticas, que por sua vez fazem modelos de comunicação, transformando diferentes 

espécies de capital em capital simbólico. Neste processo a violência não é reconhecida e se 

torna poder simbólico, capaz de produzir efeitos concretos sem aparente dispêndio de energia, 

Bourdieu (2011, p. 15).  
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 É importante ressaltar que quando falo dos formuladores do curso, digo em linhas gerais, pois obviamente 

outros docentes partilham de perspectivas distintas. O próprio texto de Sampaio e colaboradores (2011) 

constata pontos convergentes com a presente pesquisa.    
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 Relacionando diretamente a passagem acima com o objeto de tese, apesar de os 

discentes demonstrarem um grau importante de consenso com o curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde- o que, inclusive, entendo ser um processo fruto de uma conquista 

simbólica dos grupos hegemônicos do BIS - os alunos se mobilizam para promover mudanças 

no formato do curso. Tais mudanças se esbarram exatamente na estrutura burocrática, ou seja, 

a forma materializada de demonstração da força do poder simbólico do grupo autor da 

proposta do BIS.  

A partir disso, os discentes debatem longamente as brechas ou tentam construir novos 

critérios, novas formas de contabilização de créditos, mas a pauta já foi dada a priori. O poder 

simbólico já se fez presente e concreto. 

Dialeticamente, a representação envolve o sentimento de pertencimento a algo, logo os 

discentes, em geral se sentem como parte estruturante deste curso. Este é um movimento 

teórico importante, considerando que as pretensões subjetivas são movedoras de ações com 

capacidade objetiva concreta.  

Portanto, as representações captadas nos discentes são de grande contribuição para os 

desdobramentos desse debate. Ainda mais considerando que o curso de BIS é novo e em 

pouco tempo mudanças importantes já ocorreram, abre-se a possibilidade de um cenário ainda 

pouco previsível e em disputa de sentidos e rumos.  

Outra contribuição metodológica fundamental de Bourdieu (1997) na qual me inspirei 

e com a qual me identifiquei, trata-se do que o autor pondera sobre a relação sujeito-objeto.  

Em primeiro ligar, ele destaca que dificilmente o pesquisador está à altura do objeto, 

uma vez que ele não vive a experiência do sujeito que está sendo pesquisado (seja por 

entrevista, questionário e etc.). Desta forma, a aproximação do pesquisador (que nesse livro99 

ele chama de sociólogo) com a temática que ele lida, por meio de estudos e de conhecimento 

profundo, releva-se fundamental.  

Ele pondera que as respostas do sujeito entrevistado vão muito no sentido da imagem 

que a pessoa quer construir de si; contudo, se este sujeito sente que as perguntas não têm 

conexão (ou são arrogantes) com o seu contexto social, histórico, cultural ou político, o elo 

entre o pesquisador e o entrevistado fica com ruídos. Logo, a pesquisa fica comprometida.  

Portanto, o domínio teórico, prático, das nuances psíquicas, das condições sociais do 

qual o sujeito é produto, é algo vital. Compreendo que as observações que fiz, nos grupos do 

facebook dos discentes do BIS, foram importantes nessa perspectiva. Entendo que as resposta 
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que recebi dos pesquisados também foram bem interessantes, o que me traz um grau de 

satisfação grande.  

Bourdieu (1997, p. 698) descreve que numa entrevista o pesquisador, além de 

objetivar, por interpelação da pesquisa, o sujeito, ele também é objetivado. Ele pondera que 

isto alcança certos níveis, no ato da entrevista, que chega a virar uma socioanálise.  

A metodologia que apliquei, de questionários, a distância, não resultou diretamente 

nesses fenômenos, pois não teve o momento de face a face. Contudo, percebi isso na 

observação, de ida a campo, que fiz. Na ocasião, porém, não consegui aplicar o questionário, 

mas levantei informações do campo e localizei-me na pesquisa, assim como apresentei a 

temática, em linhas gerais, para alguns discentes. Foi um momento proveitoso.  

A objetivação que sofri foi por meio das análises dos questionários, em que pude 

perceber o grau de importância que o curso de BIS tem na vida deles alunos. Pretendo 

devolvê-las (em forma de publicação) e de debates com os discentes, caso os mesmo aceitem 

dialogar sobre este trabalho comigo.   

 

 

5.4 A metodologia de análise do campo: a importância do método na construção do 

objeto  

 

 

 Como já foi anunciado, esta tese foi construída a partir do referencial do materialismo 

histórico dialético. Ciavatta (2001) ajuda a fundamentar a construção desse objeto, a partir da 

respectiva teoria do conhecimento e do método. A autora dedica uma atenção especial à 

categoria mediação. E justifica que pesquisas no campo do trabalho e educação têm como 

premissa apreender exatamente as mediações entre particularidade e totalidade do objeto, ela 

afirma que a relação trabalho e educação trata da lógica das mediações, sendo atravessada 

pelas categorias tempo, espaço e sujeito social, Ciavatta (2001, p.152). Desta forma, faz-se 

necessário localizar o objeto historicamente também e apreender as contradições postas. Ela 

afirma que ―o método não se separa da construção do objeto; ao contrário, é ele que o 

constitui.‖ (CIAVATTA, 2001, p.131).    

 O objeto de estudo desta tese são os desdobramentos da proposta de qualificação 

profissional do REUNI, nos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA. 

Portanto, as representações simbólicas dos discentes desta universidade, no meu ponto de 
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vista, serviram de parâmetro para levantar categorias de conteúdo (na particularidade do 

objeto).   

Frente à complexidade no qual este tema se encontra, busco me apropriar do método 

materialista histórico e dialético, imbuído da síntese de Marx (1983), de que a anatomia da 

sociedade civil deve ser procurada na economia política. Ou seja, a particularidade deste 

objeto (as representações simbólicas dos discentes) são resultados de mediações mais amplas 

estruturais, que envolvem tanto as relações do mundo do trabalho – aspectos da totalidade - (a 

busca pela qualificação profissional), quanto a relação trabalho e educação – mediações - (o 

papel da formação no ensino superior no BIS).  

 A hipótese levantada no início deste estudo, de que a abordagem teórica desferida 

pelos formuladores do curso do BIS se demonstrava frágil, pois não partia deste movimento 

teórico (do particular ao geral), se confirmou. A investigação permitiu-me desvendar que 

captar as representações dos discentes dentro da lógica estrutural da qualificação profissional 

amplia o entendimento do surgimento deste novo curso, suas contradições e as demandas 

concretas dos principais sujeitos que usufruem desta formação universitária – os discentes.  

 A dialética da totalidade é um principio epistemológico e um método de produção do 

conhecimento. Logo, estudar um objeto é entendê-lo a partir de uma totalidade de relações 

que o configuram (determinam), seja no nível econômico, social ou cultural, Ciavatta (2001, 

p.132). Contudo, a totalidade de todos os fenômenos sociais que abarcam o objeto é de um 

plano bastante complexo de se apreender, Ciavatta indica que totalidade não quer dizer todos 

os fatos, logo se faz necessário captar justamente as mediações.    

 Ela explica que mediações ―são as relações articuladas que são reconstruídas em nível 

de conhecimento histórico, dentro de determinada totalidade social que faz parte do mundo 

objetivo‖, Ciavatta (2001, p. 141).  

A mediação é parte necessária para definir (conceitualmente) a particularidade, esta 

por sua vez é detentora de múltiplas mediações gerais, assim como as respectivas 

particularidades configuram a totalidade, sendo as mediações um elo deste processo. 

Totalidade nesta leitura é mais do que a soma das partes, mas é a relação das partes 

(particularidades) com o todo.    

 Particularidade, na perspectiva marxiana, são justamente as características mais 

peculiares que ajudam a definir a especificidade dos fenômenos, diferenciando-os de outros 

acontecimentos do plano social. Nesta lógica é possível construir categorias e conceitos, 

(CHEPTULIN,1982).     
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Para Cheptulin categorias e conceitos se diferenciam.  A primeira diz respeito à 

tentativa de apreender o grau de desenvolvimento do conhecimento e da prática social. Este 

mesmo autor afirma que:  

 

A definição da natureza das categorias, de seu lugar e de seu papel, no 

desenvolvimento do conhecimento está diretamente ligada à resolução do problema 

da correlação entre o particular e o geral na realidade objetiva e na consciência, 

assim como à colocação em evidência da origem da das essências ideais e da relação 

destas últimas com as formações materiais, com os fenômenos da realidade objetiva. 

(CHEPTULIN, 1982, p.05) 

 

 A categoria envolve uma explicação no plano do conhecimento, fruto da realidade 

objetiva que nos remete à complexidade na qual este objeto está inserido, que é a 

sociabilidade numa prática social em que o conhecimento tem uma objetividade na vida das 

pessoas.  Enquanto que um conceito é a tentativa de explicação de determinado objeto a partir 

das suas características específicas mais imediatas que se reduzem a um campo do 

conhecimento. Assim sendo, uma categoria pode envolver diversos conceitos para 

caracterizar o objeto, já o contrário não ocorre.  

Neste envolto, o entendimento histórico é crucial, pois a ação de pesquisa é também 

uma atividade política, no qual o conhecimento das origens do objeto e os desdobramentos 

que a crítica científica pode desenvolver têm um potencial de aplicabilidade concreta de 

transformação da realidade. Desta forma, localizo também historicamente a investigação 

sobre a origem do REUNI e do BIS. Almejo que este texto possa ser apropriado, criticado e 

superado pelos futuros leitores, servindo de impulsionador para a construção de novas 

sínteses e de lutas concretas (teóricas e da práxis), como situa Marx (2007). 

 A própria dimensão entre sujeito-objeto numa perspectiva marxiana parte da 

superação crítica da dicotomia positivista e da premissa idealista desta relação. Para Marx 

(2007) sujeito e objeto são inseparáveis, sendo o ser humano sujeito e objeto da história em 

que o humano constrói a história e nela se realiza. Ela vai afirmar que não é a consciência que 

determina a vida, mas a vida que determina a consciência.      

 Kosik (2002, p.15) nos chama atenção para que não tomemos a aparência do 

fenômeno, suas representações, pelo fenômeno em si. Faz-se necessário, para ele, fazer um 

détour para que saiamos do mundo da pseudoconcreticidade para (mundo de verdade e 

engano, claro-escuro) para que alcancemos a essência do fenômeno. Esta essência é o real 

concreto, fruto de múltiplas determinações.  
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 Desta forma, este objeto é construído no entendimento das representações simbólicas 

dos discentes, mas capturando as mediações estruturais que estas representações estão 

envolvidas, entendendo a essência deste fenômeno por meio do entendimento das 

contradições colocadas. Ainda pautado em Kosik, conhecer um objeto é desvendar o que está 

além do aparente, é revelar a sua estrutura social.  

 Ciavatta (2001, p.143) destaca que para se fazer um estudo científico, é necessário 

também entender as mediações históricas da ideologia dominante, porém não se esgotando 

nela somente. A autora admite a possibilidade das mediações se materializarem não somente 

nos processos materiais, mas também no plano simbólico. É justamente o que verifico neste 

estudo. Detecto a presença de traços da ideologia dominante dos formuladores do REUNI e 

do BIS nas representações simbólicas dos discentes estudados. Mas, ao mesmo tempo, 

percebo as sínteses críticas e históricas (na dimensão de sujeitos históricos ativos e 

transformadores da realidade) próprias dos discentes. 

 As mediações também têm uma relevância para a compreensão das relações estruturais 

do mundo do trabalho. Por exemplo, Mészáros (2006) discute as mediações do trabalho – 

capital. Ele caracteriza como mediações de primeira ordem aquelas em que o ser humano 

realiza trabalho, interagindo diretamente na natureza transformando-a, alinhado com a 

definição clássica de trabalho feita por Engels (1990). As mediações de segunda ordem são 

aquelas que configuram processos de alienação, estranhamento e reificação do trabalho 

humano e sujeição ao capital.  

 Penso que estas mediações são cruciais neste estudo, pois o entendimento a partir das 

mediações mais gerais da proposta de qualificação profissional ajudam a entender os 

mecanismos de alienação que este objeto está envolvido. Defendo o ponto de vista de que 

estudar esta proposta de formação universitária sob a lógica da categoria analítica da 

qualificação profissional como relação social, ajuda a apontar as fragilidades teóricas e mais 

concretas para a formação de sujeitos que irão se deparar com o mundo do trabalho, na sua 

atual configuração flexível. As minhas críticas ao projeto de BIS e ao ponto de vista 

epistemológico dos formuladores do programa (tanto da proposta pedagógica do REUNI - de 

criação dos Bacharelados Interdisciplinares – quanto do BIS) é neste sentido. 

 Percebo que as críticas dos discentes, ainda que por vezes estejam muito no mundo 

das aparências, também captam estas importantes mediações. Inúmeras vezes, a crítica dos 

discentes iam ao encontro do que considero como essência do fenômeno.  
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 É uma categoria central deste objeto e da tese como um todo, a contradição. 

Alexandre Cheptulin filósofo russo socialista, dedicou muita atenção a natureza do método 

materialista histórico dialético. Dentre as categorias e leis que ele destrinchou está enaltecida 

a contradição.    

 Ele pondera que a contradição envolve a luta e unidade dos contrários para se 

apreender a essência do objeto. Faz-se necessário estudar o fundamento (o aspecto 

determinante, a relação) e a própria formação material, tanto no seu aparecimento, quanto no 

desenvolvimento, Cheptulin (1982, p.286). 

 Destaca ele que o singular é diferente do geral, mas que a contradição permite captar a 

relação entre ambos e construir uma síntese (ou um patamar qualitativo distinto e novo), fruto 

da luta e unidade dos contrários. A citação a seguir é bem esclarecedora:  

 

A unidade dos contrários é, portanto, antes de tudo, seu estabelecimento recíproco, 

isto é, os aspectos ou tendências contrários não podem existir uns se os outros. Mas, 

paralelamente, a unidade exprime igualmente uma certa coincidência dos contrários, 

nesses ou naqueles momentos ou tendências. Pelo fato de que os contrários 

caracterizam uma única e mesma formação, uma única e mesma essência, eles 

devem necessariamente ter muita coisa em comum, coincidir em toda uma série de 

propriedades essenciais porque, em caso contrário, sua interação não poderia criar 

uma contradição dialética viva, não poderia tornar-se o fundamento da existência do 

fenômeno qualitativamente determinado correspondente. (CHEPTULIN, 1982, 

p.287)       

 

 Uma definição a que ele chega é que "a contradição é a unidade dos contrários e a luta 

de contrários que se excluem e supõem mutuamente", Cheptulin (1982, p. 289)  

 Cheptulin (1982) classifica as contradições de diversas formas, as mais relevantes para 

este estudo são as essenciais e não essenciais. Entendo que as essenciais fazem parte da 

lógica contraditória da formação material; ou seja, são as relações que envolvem a luta e 

unidade dos contrários, possibilitando a construção de uma síntese que tem qualidades 

superadoras. Enquanto que as contradições não essenciais não permitem a construção de 

formação material, ou seja, não viabilizam a construção de uma síntese materialista histórica 

dialética, pois apontam para divergências incompatíveis.  

 Para ficar nos exemplos do próprio Cheptulin, as contradições entre o choque das 

relações de produção e as forças produtivas geram ao proletariado as condições de construção 

da sociedade socialista. Isto é uma contradição essencial. Trocando em miúdos, os polos 

opostos permitem alcançar a essência do fenômeno. 

 Cheptulin (1982, p.310) classifica também as contradições como antagônicas e não-

antagônicas. Antagônicas são aquelas entre classes e grupos sociais que tem interesses 
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opostos. As não-antagônicas são as contradições no interior das classes e dos grupos sociais 

com interesses comuns.   

 O objeto desta tese, particularmente, o BIS apresenta contradições antagônicas e não-

antagônicas nas representações dos discentes. Entendo que são antagônicas quando os 

discentes estabelecem como uma das pautas centrais justamente a busca pelo momento 

seguinte ao curso de BIS, que é o acesso ao CPL. Nesse patamar, os discentes divergem dos 

formuladores da proposta, pois revelam seu anseio em alcançar um curso profissional, tese 

que é bem refutada pelos formuladores dos BI`s como um todo.  

 Os formuladores do projeto sempre vêm demonstrando sua ênfase em não tornar este 

curso profissionalizante. Caso contrário, a fundo, não haveria distinções substanciais que 

justificassem a existência de cursos de BI`s juntamente com cursos tradicionais na UFBA.  

 Por outro aspecto vejo contradições não-antagônicas, quando os discentes apontam 

que é um dos principais atrativos para eles a formação generalista.    

Como pudemos ver, na perspectiva dialética, as contradições são fundamentais e 

próprias dos fenômenos, da coisa em si. Para os metafísicos, a exemplo de Kant, a contradição 

não está na coisa em si, mas no plano das ideias. Marx (2007) vai divergir significativamente 

desse viés e compreende que a contradição faz parte da composição material das coisas, tanto 

o pensamento pode abarcar contradições, como o próprio mundo da natureza é pleno desta 

lógica, como bem demonstra Engels na Dialética da Natureza.  

 Algumas lições deste método nesse estudo são as seguintes: o REUNI expressa 

contradições antagônicas e não-antagônicas e essenciais e não essenciais.  

 É preciso entender este objeto a partir da categoria contradição também no sentido 

gramsciano (tratado no capítulo dois), em que este projeto é resultado de uma materialização 

de uma política pública que evolve tensões e contradições de grupos sociais, classes e frações 

de classe em torno da disputa do Estado (na esfera federal), gerida nos últimos anos doze anos 

pelo Partido dos Trabalhadores.   

 

 

5.5 Triangulação de fontes como metodologia: as contribuições de Minayo 

 

 

Minayo e colaboradores (2005) indica que este seu livro é resultado de uma 

elaboração teórica, sobre um trabalho interdisciplinar feito por estas organizadoras e mais 
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membros de instituições voltadas para avaliação de programas sociais. É destacado que a 

curiosidade das autoras estava voltada para:  

 

(1) observar como uma intervenção no campo da educação para valores poderia 

promover cidadania e, portanto, atuar no lado positivo da promoção da vida|: o 

antídoto da violência; (2) aprofundar teórica e praticamente a estratégia avaliação 

por triangulação de métodos, que já vínhamos praticando. Realizando, passo a 

passo, o monitoramento do processo, pudemos ter respostas para nossas indagações, 

ressaltando as conquistas e os problemas de ordem conceitual, técnica e organizativa 

que iam ocorrendo durante a intervenção sociopedagógica. E, por meio de uma ação 

reflexiva voltada para decisões, chegamos a estabelecer parâmetros para a ação 

presente e futura, por meio de conclusões consensualizadas, embora sempre 

provisórias. (MINAYO et al., 2005, p.17)   

 

A apropriação desta teoria é relevante, pois auxilia a compreensão de como construir 

pesquisas qualitativas, além de articular métodos distintos de coleta de dados.  

Um dos pontos de convergência desta pesquisa de Minayo com a tese em debate é que 

ela descreve que o uso de avaliação em pesquisa social e políticas sociais é resultado de um 

processo de reforma do Estado, em que se diminui a sua presença e este entra como 

repassador de recursos para a iniciativa privada, terceiro setor, ou para instituições públicas 

mesmo e se busca a eficiência destas políticas. A avaliação é o dispositivo chave para aferir 

de forma sistemática, o modo de intervenção e materialização da política.  

A própria heteronomia que emerge no REUNI é uma conseqüência desse tipo de 

políticas que se revela muito limitada.  

 Voltando a abordar a triangulação de métodos, para Minayo (2005, p.29), pensar desta 

forma é contemplar os polos epistemológicos (vigilância crítica das regras da produção 

científica), teórico (conceitos e regras de interpretação), morfológico (regras de estruturação e 

formatação do objeto científico) e por fim, técnico (controle da coleta de dados).  

 Ela pondera que a triangulação de métodos tem um valor universal uma vez que cada 

método por si só são desprovidos de elementos mínimos para responder às questões que uma 

investigação científica demanda.  

 Esta autora mobiliza as reflexões kantianas sobre qualidades e quantidades, 

propriedades vitais de se capturar em uma pesquisa, para entender o que se estuda, saindo, 

digamos, de uma dimensão aparente de sensações para uma compreensão empírica mais 

ampla.  

 Este argumento de Minayo (2005, p.31) respalda-se na premissa de que o sujeito tem 

uma participação qualitativa na pesquisa, uma vez que faz parte dela e elabora intuições (que 

é uma das etapas iniciais investigativas). Porém, a empiria, assim como a teorização, 
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permitirão ampliar o entendimento do objeto. A relação kantiana aqui envolvida é de axioma 

da intuição, antecipação da percepção, analogias da experiência e postulado do pensamento 

empírico. Dessa forma, a relação quantitativa, ou seja, uma espécie de amostragem regular do 

campo auxilia nas conclusões investigativas qualitativas. Tais ideias são básicas para a 

triangulação, conforme a autora. 

 Chegamos então ao ponto culminante do processo reflexivo, que tudo tem haver com 

esta investigação: a síntese do múltiplo e do uno, a relação entre quantidade e qualidade: 

 

É o que aponta ser possível exercer uma superação dialética sobre o objetivismo 

puro, em função da riqueza de conhecimento que pode ser agregada com a 

valorização do significado e da intencionalidade dos atos, das relações e das 

estruturas sociais. A postura dialética leva a compreender que dados subjetivos 

(significados, intencionalidade, interação, participação) e dados objetivos 

(indicadores, distribuição de freqüências, e outros) são inseparáveis e 

interdependentes. Ela permite criar um processo de dissolução de dicotomias: entre 

quantitativo e qualitativo; entre macro e micro; entre interior e exterior; entre sujeito 

e objeto.  (MINAYO, 2005, p. 32)  

 

Minayo (2005) mobiliza uma reflexão similar às ponderações de autores do campo do 

marxismo, a respeito das categorias do método materialista histórico dialético. 

Especificamente me refiro a lei da transformação da quantidade em qualidade.   

Segundo a lei da transformação da quantidade em qualidade buscamos articular a 

totalidade dos estudantes interpelados (quantidade), lançando mão da análise do discurso para 

apreender as categorias de conteúdo do campo de pesquisa. Estas categorias consistem no 

espetro qualitativo da investigação.  

Ao longo do tópico, em que analiso os questionários, vou ponderando a correlação 

quantitativa dos apontamentos dos discentes e reflito sobre as variáveis.    

A triangulação de métodos que lancei mão neste trabalho é portanto de dimensão 

qualitativa e quantitativa e também tem caráter de articulação de técnicas de pesquisa, são 

elas: a pesquisa por meio do método materialista histórico dialético (como referencial 

teórico), a observação participante como técnica de coleta de dados e análise do discurso.    

 

 

5.6 O ciberuniverso e a pesquisa contemporânea  

 

 

Benevenuto et al (s/d) define rede social da seguinte forma:  
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O termo rede social online é geralmente utilizado para descrever um grupo de 

pessoas que interagem primariamente através de qualquer mídia de 

comunicação.Conseqüentemente, baseado nessa definição, redes sociais online 

existem desde a criação da Internet. Entretanto, neste trabalho, nós utilizaremos uma 

definição um pouco mais restrita, adotada em trabalhos anteriores [Boyd e Ellison 

2007, Mislove 2009]. Definimos uma rede social online como um serviço Web que 

permite a um indivíduo (1) construir perfis públicos ou semi-públicos dentro de um 

sistema, (2) articular uma lista de outros usuários com os quais ele(a) compartilha 

conexões e (3) visualizar e percorrer suas listas de conexões assim como outras 

listas criadas por outros usuários do sistema. (BENEVENUTO et al. s/d, p.5) 

 

O Facebook é um site de serviço de rede social que conta com mais de 1 bilhão de 

usuários no mundo, o que a caracteriza como a maior rede social.    

Outra vantagem percebida foi que captei os debates espontâneos forjados nos grupos 

dos discentes. Isto enriqueceu a apreensão do objeto em questão, considerando que, por vezes, 

o sujeito que responde um questionário ou entrevista pode responder o que pensar ser mais 

conveniente para o entrevistador.  

Mendes (2009) também indica que à medida que avançamos na pesquisa on line, 

podemos ajustar o seu curso. No meu engajamento com o campo notei isso; logo as categorias 

de conteúdo foram emergindo através das minhas observações o que ajudou na elaboração do 

questionário, assim como nas formulações das hipóteses e conclusões. Esse autor também 

enfatiza que a pesquisa pela internet pode lançar mão de uma linguagem que mobiliza 

diversos campos, como visuais, sonoros e etc, o que incentiva a participação.  

Optei então por ingressar em grupos do Facebook destes cursos para localizar os 

discentes, estratégia esta bem sucedida. Sobre o Facebook, trata-se de uma ferramenta virtual 

(uma rede social) em que as pessoas mantêm contatos com propósito inicial de fazer 

amizades. Benevenuto e colaboradores (s/d) aponta que os dados de 2010 registram que o 

mundo possuía aproximadamente 500 milhões de usuários registrados,sendo que o Brasil tem 

um dos maiores índices de participantes. Um levantamento de 2014100 revela que já são 1,23 

bilhões de usuários no mundo e o Brasil tem 61,2 milhões. É o segundo país em quantidade 

de usuários desta rede.    

Hoje os jovens universitários, quase todos, se comunicam por este meio e usam-no 

como ferramenta acadêmica e política.   

Mendes (2009) argumenta que as ferramentas on line vêm se tornando importante 

instrumento metodológico para os pesquisadores, por diversos motivos, dentre eles a 

facilidade de encontrar em um só ambiente, nesse caso virtual, as pessoas que se deseja 
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entrevistar ou observar, pelo dinamismo que o pesquisado tem em responder quando achar 

mais propício, além da própria facilidade de evitar certos deslocamentos geográficos. No caso 

da minha pesquisa foi possível fazer minhas análises e coleta a distância.   

A escolha de aplicar o questionário via Facebook e também de observar os debates 

pelos grupos de Bacharelados Interdisciplinares e BIS da UFBA se deu pelos seguintes 

motivos. Primeiramente tive dificuldade, na minha ida à campo, para localizar os discentes do 

BIS, a partir do 4º semestre da faculdade, uma vez que, pelas características do currículo 

flexível do curso, os discentes se encontram descentralizado por toda UFBA, em vários 

institutos fazendo disciplinas. Logo, foi impossível coletar um bom número de questionários 

sendo esta a realidade.  

Notei a dificuldade que seria encontrar os discentes para que eles respondessem a 

pesquisa, pois como o curso tem inúmeras disciplinas livres e optativas, os estudantes se 

encontram descentralizados em muitos campus UFBA, que é uma universidade bem grande e 

espalhada na cidade de Salvador. 

Pensei também que a observação das discussões destes grupos poderiam resultar numa 

outra fonte rica de informações. Desta forma, poderia manter um diálogo com eles, 

promovendo uma pesquisa participativa em paralelo à coleta de dados pelos questionários. 

Hoje chego à síntese de que foi uma estratégia bem escolhida.    

Atualmente a sociabilidade nas redes sociais e o costume de ―navegar‖ pela internet é 

crescente no mundo e no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – PNAD - (2014) mais de 50% dos brasileiros estão conectados a internet, o que 

corresponde a 86,7 milhões de usuários. No mundo são quase três bilhões de internautas, em 

2014. Neste mesmo ano, somente o Facebook tem 1.281.842.250 de contas ativas, enquanto 

que as outras grandes redes sociais de expressão mundial apresentam as seguintes 

informações: o Google+ tem 563.984.078, o Twitter 286.389.899 e o Pinterest possui 

42.924.283101
. 

 Em 2014, o Brasil representou o terceiro colocado na quantidade de 

credenciados (61,2 milhões), atrás de EUA (146,8 milhões no final de 2013) e Índia (84,9 

milhões)102. Algumas características de jovens usuários de redes sociais brasileiras são as 
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  Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/internet-em-explosao-

13441261#ixzz3hintEITH. Acesso em: 03 de Agosto de 2015.  
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seguintes
103

: 

 

As mais populares são: Facebook (96% possuem perfil), YouTube (79%), Skype ( 

69%), Google+ (67%) e Twitter (64%). Navegar nessas redes é um hábito de 90% 

dos internautas de todo o país com idade entre 15 e 32 anos. Outras atividades 

comuns na web são buscar informações (86%), acompanhar notícias (74%), assistir 

a vídeos (71%), ouvir musica (64%) e trocar e-mails. (...) Boa parte do acesso às 

redes ocorre em dispositivos móveis. O aplicativo do Facebook está presente em 

88% dos celulares dos jovens, seguido dos aplicativos de email (84%), YouTube 

(81%) e WhatsApp (79%). (IBOPE, 2014, grifos meus) 

 

 Silva (2004) compreende que a informatização da sociedade é algo crescente 

ultimamente e que isto vem mudando o comportamento dos indivíduos. No Brasil, de dois 

anos pra cá, é notável o acirramento das relações nas redes sociais à proporção que aumenta o 

número de usuários conectados na web.  

 Temas como política, racismo, fascismo, democracia, homofobia, redução da 

maioridade penal vem sendo polarizando opiniões no seio da sociedade e as pessoas 

encontram as redes sociais como forma de expressão de suas reflexões.  

 A mídia vem sendo interpelada por tais questões e não é incomum verificar que temas 

muito ―viralizados104‖ na internet viram pauta dos noticiários. Especialistas dedicam muita 

atenção a este assunto. 

 Manuel Castells (2002) desenvolve uma teoria da tecnologia da informação, fruto de 

investigações construídas nos América Latina, Estados Unidos, na Ásia e Europa. O autor 

tenta entender este fenômeno na contemporaneidade e demonstra como a economia global se 

materializa a partir de informações, capital e comunicação cultural quase que instantâneas. 

Ele aponta também uma tendência à flexibilização elevada do trabalho e individualização, em 

razão da dinâmica social presente ser altamente segmentada.  

Essa chave analítica de Castells é bem ampla e fundamentada, de forma que mereceria 

uma atenção mais digna para dar conta de toda a proposta teórica por ele desenvolvida. Diante 

dos limites desta tese, tentei estipular alguns parâmetros da sociabilidade em redes que ele 

constata.   

 Pude perceber divergências teóricas significativas entre o legado deste sociólogo e o 

referencial adotado na minha pesquisa, de modo que, evitando equívocos no trato do 
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conhecimento, uso Castells para expor um ponto de vista de um autor que se aprofundou neste 

fenômeno contemporâneo, que é o crescimento do uso das tecnologias da informação.   

 É interessante descrever como ele estabelece a relação dialética entre a tecnologia e a 

sociedade. Ao citar o historiador Fernand Braudel, ele pondera que a tecnologia não 

transforma a sociedade, mas incorpora-a. Igualmente, a sociedade não determina a inovação 

tecnológica, mas utiliza-a.       

Castells (2002) faz uma longa consideração sobre os processos de flexibilização 

crescente neste âmbito. O seu entendimento é que a lógica atual globalizada do capital vem 

flexibilizando a força de trabalho, tendo o uso das tecnologias de informação como um grande 

elemento protagonista.  

 Também a sociabilidade vem mudando com o uso destes instrumentos, sendo as redes 

uma forma de socialização significativa. Ele ressalta que este processo não é igual em todo o 

hemisfério terrestre, mas por onde há um engajamento tecnológico maior, os desdobramentos 

na sociabilidade são igualmente proporcionais. A passagem a seguir é bem ilustrativa:  

 

A sociedade pode entrar num processo acelerado de modernização tecnológica capaz 

de mudar o destino das economias, do poder militar e do bem-estar social em poucos 

anos. Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a 

tecnologia e, em especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em 

cada período histórico, traça seu destino a ponto de podermos dizer que, embora não 

determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) 

incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que as 

sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial 

tecnológico. (CASTELLS, 2002, p.44-45)  

 

Castells aborda neste livro (A sociedade em rede) o surgimento de uma nova estrutura 

social, manifestada a partir de diversos modos, seja por meio de culturas, e instituições em 

todo o globo terrestre. Tal mudança de estrutura social pauta-se em um novo modelo de 

desenvolvimento, chamado por ele de informacionalismo. Aqui Castells demonstra mais uma 

vez sua compreensão de que mudanças na lógica produtiva (estrutural) estão conectadas 

dialeticamente com a objetividade da vida. E que a dinâmica do capitalismo impõe mudanças. 

Este fenômeno do uso das tecnologias da informação é próprio do final do século XX, 

Castells (2002, p. 51). 

Na sua perspectiva teórica, ele considera que ―as sociedades são organizadas em 

processos estruturados por relações historicamente determinadas pela produção, experiência e 

poder‖(CASTELLS, 2002, p.51). Esmiuçando brevemente, produção é a ação humana sobre 

a natureza, transformando matéria (natureza) em excedente. Experiência consiste na ação dos 
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sujeitos humanos sobre si mesmos, em que há interações culturais e biológicas destes sujeitos 

com os ambientes sociais e naturais. A busca de satisfação de desejos e necessidades são 

grandes agentes motivadores. O poder é a relação entre os sujeitos humanos que, tendo a base 

produtiva e a experiência como pano de fundo, impõe a vontade de alguns sobre outros a 

partir do uso potencial ou real de violência física ou simbólica. (CASTELLS, 2002, p.51)         

Ele constata que a lógica produtiva atual enfatiza com veemência o aperfeiçoamento 

da circulação e trato em geral da informação, sendo assim a tecnologia emergente a partir daí 

é por ele tratada como tecnologia do informacionalismo. Tal fenômeno mobiliza as categorias 

acima descritas e interpelam relações de poder tanto institucionais, quanto de Estado, do 

mercado, dentre outros, assim com a experiência humana (a cultura, comunicação e etc.) 

modificando a sociabilidade como um todo (o comportamento social, o modo de se 

comunicar, questões simbólicas).    

Sem dúvidas, os tempos mais recentes estão repletos de exemplos para que a gente 

perceba o quanto que a população mundial vem se apropriando da tecnologia, modificando 

assim relações econômicas, a sociabilidade e até mesmo o próprio mundo do trabalho. 

Inclusive, como não poderia deixar de ser, já que a base produtiva é vital na lógica de 

sociabilidade, o capitalismo faz uma apropriação do uso tecnológico e impulsiona este 

processo de tal modo de Castells entende o sistema atualmente como capitalismo 

informacional.  

O trato desta categoria é importante em Castells, pois demonstra as diversas mudanças 

contemporâneas com a lógica do que ele chama de sociedade informacional que vem sendo 

feita por meio das redes. Para este autor a informação em redes é uma marca atual (histórica), 

o que não necessariamente faz o autor concordar com pressupostos de que vivemos uma era 

da informação, mas sim que esta tem um papel indispensável, na lógica de produção do 

capitalismo. Ele cita exemplos de que apesar de diversos países, como o próprio Brasil, 

caminharem para a ampliação do uso de tecnologia de informações (e isto só vem ampliando 

desde quando ele escreveu este livro), os fenômenos são diferentes nos inúmeros países e 

também as mediações são vastas. Por exemplo, convivemos com uma conciliação entre uma 

sociedade que tem marcas fortes da lógica industrial ao mesmo tempo em que o capitalismo 

também ganha espaço na perspectiva informacional. Ele então distingue analiticamente as 

categorias informação (seria a comunicação de conhecimentos) e informacional (que seria 

uma característica social atual, que tem a informação e conhecimento como algo muito 

importante para nossa sociedade).  Ele pondera também:    
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Contudo outros componentes da ―sociedade informacional‖, como movimentos 

sociais ou o Estado, mostram características que vão além da lógica dos sistemas de 

redes, embora sejam muito influenciadas por essa lógica, típica da nova estrutura 

social. Dessa forma, ―a sociedade em rede‖ não esgota todo o sentido do de 

―sociedade informacional‖ (CASTELLS, 2002, p. 65, grifos do autor) 

 

As novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes globais de 

instrumentalidade e a comunicação por meio de computadores, que estão conectados a 

internet, fundando uma gama enorme de comunidades virtuais.    

Uma das modificações que a modernidade revela ultimamente, com o uso da internet, 

é a contração espaço/tempo, no qual Giddens (1991) dedica bastantes reflexões.  

O uso da internet é hoje um marco para estreitar esta fronteira. Na minha pesquisa, 

inclusive, me beneficiei muito deste processo, pois foi muito menos custoso financeiramente 

poupar gastos com deslocamento entre o Rio de Janeiro e Salvador para coletar os dados. 

Além do mais, por este canal pude explorar uma infinitude de mediações que em tempo real 

pude capturar. Na pesquisa presencial não conseguiria isto, pois teria que estar em todos os 

momentos de debates políticos presenciais também para captar tais acontecimentos. Exigiria-

me muito tempo também para comparecer a diversas assembleias, reuniões de Centro 

Acadêmico, além de conversações com os discentes. No entanto, pela internet, pude 

acompanhar cada fato e os desdobramentos das discussões registradas, tendo a mesma riqueza 

de conteúdo.      

Uma reflexão muito pertinente à luz do pensamento de Castells é a problematização 

desta característica do capitalismo informacional. Por exemplo, é possível pensar em um 

futuro breve o impacto de uma única empresa de tecnologia de informação, como a 

ferramenta de pesquisa que usei – o Facebook – ser portadora de milhões de contas de uma 

nova geração de jovens brasileiros, que publicam neste meio suas opiniões políticas, 

costumes, cultura e etc. É sem dúvidas algo impactante e que merece muitas pesquisas futuras 

ainda que não cabem no presente estudo.    

Situo agora o uso das redes na contemporaneidade, como forma de realizar pesquisa, 

haja vista que recorri a este meio. Silva (2004) escreve sobre a ciberantropologia, que é algo 

resultante da: 

 

Virtualidade, via de regra, é associada a uma "não-realidade", concepção que não é 

das mais adequadas para se pensar o Ciberespaço. Vários pensadores argumentam 

que o virtual não se opõe ao real, mas sim que o complementa e transforma, ao 

subverter as limitações espaço-temporais que este apresenta. Desta forma, o virtual 

não é o oposto do real, mas sim uma esfera singular da própria realidade, onde as 

categorias de espaço e tempo estam submetidas a um regime diferenciado. Esta 
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forma de conceber o virtual ( o ``real virtual'') é fundamental para se tratar de uma 

das dicotomias problemáticas dentro do campo da Cibercultura - a oposição entre 

o on-line e o off-line. A partir destas considerações, o termo "Ciberespaço" pode ser 

definido como o locus virtual criado pela conjunção das diferentes tecnologias de 

telecomunicação e telemática, em especial, mas não exclusivamente, as suportadas 

por computador. Contudo, a Internet, não é a única instância de Comunicação 

Mediada por Computador (CMC), e por extensão, de suporte ao Ciberespaço. O 

Ciberespaço, assim definido, configura-se como um locus de extrema complexidade 

e difícil compreensão. A sua heterogeneidade é notória quando se percebe o grande 

número de ambientes de sociabilidade existentes, no interior dos quais se 

estabelecem as mais diversas e variadas formas de interacção, tanto entre Homens, 

quanto entre Homens e máquinas e, inclusive, entre máquinas. Assim, o conceito de 

Cibercultura abarca o conjunto de fenómenos sócio-culturais que ocorrem no 

interior deste espaço ou que estão a ele relacionados. (SILVA, 2004, p.2-3)  

  

Desta forma, a antropologia encontra no ciberespaço um universo que deve ser 

considerado como dos mais significativos da modernidade para se poder descrever as novas 

formas de sociabilidade.   

Não fiz um estudo antropológico, nem ciberantropológico, mas lancei mão da 

ferramenta da observação participante para dar materialidade ao meu estudo.    

Diante desses dados e fenômenos, das observações do campo feitas, da literatura que 

levantei sobre pesquisas pela internet e também pelas características do curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde, concluí que aplicar o questionário para os discentes via internet, 

especialmente pelo intermédio do Facebook poderia ser uma opção plausível.  

 Mendes (2009) e Benevuto  e colaboradores(s/d) apontam como pode ser vantajoso 

pesquisar via internet. Mendes (2009) descreve faz-se necessário ter o cuidado com a questão 

ética e é importante aplicar bem o método para alcançar os objetivos da pesquisa. 

 Uma das vantagens que este autor indica é que via web o tempo para o entrevistado 

responder é maior do que na relação presencial, podendo estabelecer também outros tipos de 

vínculos. O próprio sujeito organiza-se da melhor forma para responder. Por outro lado, isso 

também pode ser uma ordem limitante, pois a pessoa pode adiar a reposta por tempo 

indeterminado, mesmo tendo interesse na pesquisa, mas acabar esquecendo. O anonimato 

também é possível na investigação, o que muitas vezes é imprescindível.  

 Dessa forma, a interação do pesquisador é importante apontando as formas de 

interatividade (vídeos, imagens e etc.). No meu estudo utilizei uma imagem que remetia a 

figura de um pesquisador e coloquei uma formatação das letras do enunciado colorida e 
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grande. O que prontamente chamou a atenção de muitas pessoas, que ―curtiram105‖ minha 

postagem no Facebook.   

Após a coleta, os dados já se apresentam sistematizados pelo programa escolhido. No 

caso desse estudo, utilizei o Google docs, que é uma ferramenta gratuita, de fácil 

entendimento para o entrevistado, além de ser fácil também para elaborar o questionário. Este 

modelo é bem difundido em pesquisas sociais no Brasil. 

Em casos de pesquisas com Surveys, como a que fiz, a aplicação pela internet vem se 

demonstrando proveitosa para também atingir o público delimitado (a amostra).  

Esmiuçando um pouco este método, ―são etapas de um Survey típico: definição do 

objetivo da pesquisa, definição da população e da amostra, elaboração do(s) questionário(s), 

coleta de dados (ou trabalho de campo), processamento dos dados, análise dos dados e 

divulgação dos resultados‖ (DUARTE, 2010, p. 2). 

 Nas pesquisas sociais, é um método utilizado para explorar características de uma 

população específica, apreendendo as características e variáveis desta amostragem. Nesta 

pesquisa, utilizei como critério de amostragem a saturação das respostas e suas variáveis, 

assim como considerei as condições objetivas para convencer os discentes a participarem do 

estudo. Desse modo, considero o universo de dez estudantes como um patamar significativo.     

Para Fontanella e colaboradores (2008, p.17) saturação ―é uma ferramenta conceitual 

(...) usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo, 

interrompendo a captação de novos componentes‖. Em geral, se aplica este método quando os 

dados obtidos pelo pesquisador começam a ficar redundantes, repetidos ou já não apresentam 

elementos novos significativos que justifiquem a continuidade do aumento da amostragem na 

pesquisa. Essa opção metodológica foi feita na análise dos questionários, uma vez que neste 

instrumento percebi respostas similares dos discentes, mas também a observação participante 

do campo me permitiu ter uma percepção do objeto.     

Segui como critério de amostragem, para analisar os questionários, a disponibilidade 

de quem queria responder a pesquisa. Não diferenciei os discentes a partir da forma de 

convencimento para participar do estudo. Analisei igualmente as respostas de quem atendeu a 

primeira divulgação ampla que fiz da pesquisa nos grupos do Facebook dos estudantes do 

BIS, assim como teve o mesmo peso as respostas daqueles no qual fiz uma solicitação 

individual (via mensagem privada no perfil da pessoa no Facebook). Também pedi que os 

                                                           
105

 Este é um dispositivo que o Facebook apresenta, em que a pessoa pode clicar na postagem que você fez. Em 

geral, curtir, significa que a pessoa gostou do que leu. Tive diversas curtidas nas minhas postagens de anuncio 

da pesquisa.  
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próprios alunos que se demonstraram interessados em responder a pesquisa (ou seja, os alunos 

que demonstraram interesse nas próprias publicações que fiz nos grupos do Facebook) que 

convidassem mais colegas para responder.   

Fontanella (2008) destaca que pesquisas com viés qualitativo:  

 

A questão ―quantos?‖ nos parece de importância relativamente secundária em 

relação à questão ―quem?‖, embora, na prática, representem estratégias inseparáveis. 

Afinal, o que há de mais significativo nas amostras intencionais ou propositais não 

se encontra na quantidade final de seus elementos (o ―N‖ dos epidemiologistas), mas 

na maneira como se concebe a representatividade desses elementos e na qualidade 

das informações obtidas deles. Apesar desta importância secundária, o 

estabelecimento de um número amostral fechado é inevitável (como em qualquer 

empreendimento investigativo não censitário). (FONTANELLA et al., 2008, p.20) 

 

Mendes (2009) indica aspectos que constatei no campo de estudo. Em primeiro lugar, 

foi mais viável pesquisar pela internet do que presencialmente. O uso de imagens e 

ferramentas interativas podem atrair os membros do campo. Uma segunda dimensão é que o 

convencimento pela internet (especialmente, via Facebook, instrumento bem muito utilizado 

por este público). Apesar de o universo de estudantes que pesquisei ter sido de dez pessoas, 

pude fazer uma observação participante qualitativa. Foi possível fazer pequenos debates com 

os discentes. Ao verem a pesquisa, os discentes se demonstraram bem interessados pelo tema, 

apesar de, em alguns casos, esse interesse e essa interação, não se terem se convertido em 

resposta no questionário.  

Inicialmente pretendia, de forma arbitrária, obter em torno de 20 respostas no 

questionário. Contudo, verifiquei nas 10 repostas que tive, que o critério da saturação já 

estava se consolidando. Notei também que as respostas do questionário, em geral, convergiam 

com as observações feitas nos grupos do Facebook.   

As formas de interação que usei no Facebook foram: via postagens ou posts, que 

consiste em digitar o texto e publicar a mensagem para o grupo. A outra forma foi via 

mensagens privadas para algumas pessoas que se demonstraram interessadas (curtiram) meus 

posts, comentaram a postagem ou foram indicadas por outro(a) colega.  

A literatura sobre pesquisas na internet também indica esta dificuldade de convencer o 

público alvo para responder as perguntas. Mas, ao fim, penso que o conjunto de estratégias 

dessa investigação foi bem sucedido. Pude apreender as representações simbólicas dos 

discentes por vários ângulos.  

Tive ao menos três repostas de discentes que afirmaram que gostaram de responder o 

questionário. Isso me deixou bem satisfeito.      



214 

 

 

5.7 Fundamentação sobre a análise do discurso  

 

 

Utilizei da análise do discurso, tendo Orlandi como autor chave, para realizar a 

investigação do objeto. Apresento agora os pressupostos centrais basilares.   

Deusdará e Rocha (2005) elaboraram um texto que explica a análise de conteúdo e a 

diferencia da análise do discurso. Esta leitura foi válida para melhor delimitar o procedimento 

metodológico investigativo deste trabalho. Adiante os autores argumentam o que seriam os 

objetivos da análise de conteúdo: 

 

Nesse movimento entre a heterogeneidade do objeto e o rigor metodológico é que 

se percebe em que modelo de ciência se funda a Análise de Conteúdo: um modelo 

duro, rígido, de corte positivista, herdeiro, como dissemos, de um ideal 

preconizado pelo Iluminismo. Centra-se, sobretudo, na crença de que a 

―neutralidade‖ do método seria a garantia de obtenção de resultados mais precisos. 

Essa busca se caracteriza inicialmente pelo equívoco clássico de associar análise 

quantitativa e ―objetividade‖, algo que pode ser observado no grande número de 

estudos pautados por essa orientação. Mais que isso, há sempre um patrulhamento 

no sentido de não só preservar a objetividade, mas também afastar qualquer indício 

de ―subjetividade‖3 que possa invalidar a análise. Aproximar-se da neutralidade 

equivale, nesses termos, a sustentar-se como ciência. O analista seria, portanto, um 

detetive munido de instrumentos de precisão para atingir a significação profunda 

dos textos. (DESUDARÁ; ROCHA, 2005, p.309)  

 

Nessa ideia positivista, a análise de conteúdo forneceria técnicas objetivas e precisas 

que sejam suficiente para desvendar os significados por trás do texto, o que não é aparente.  

Uma crítica que os autores fazem à concepção positivista da análise de conteúdo é que 

esta vê este procedimento como a busca de resultados, o desvendamento da realidade. Em que 

se desconsidera, quando há, por exemplo, a aplicação de um questionário com perguntas e que 

essas perguntas também podem ser mediadas de subjetividade do entrevistador.  

As opções metodológicas para esta análise (de conteúdo) vão no seguinte rumo: leitura 

flutuante => Hipóteses, depois procura por classificações, obtidos por categorias de 

significações.  

Rocha e Desudará (2005) se apropriam da crítica de Pêcheux a tal raciocínio:  

 

Essa observação, de alguma forma, remete-nos à crítica feita por Pêcheux em 

relação à não-problematização de elementos teóricos que se mostram relevantes na 

análise. Com efeito, já no fim da década de 1960, Pêcheux dizia que um ponto de 

vista científico no tratamento das práticas linguageiras só poderia emergir por 

intermédio da construção de um objeto de investigação (o discurso) e de um aporte 

teórico-conceitual. (DESUDARÁ; ROCHA, 2005, p.314)  
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 Por sua vez uma abordagem discursiva superaria tais limites da perspectiva 

conteúdista, pois sobretudo, a análise do discurso leva em consideração a implicação do 

pesquisador com o desenvolvimento das atividades. Abaixo um pouco mais da 

fundamentação sobre a respectiva distinção: 

 

O interesse de um enfoque discursivo não pode residir nas ―relações psicológicas‖ 

de um indivíduo em face de um objeto qualquer pelo simples fato de a Análise do 

Discurso não compartilhar com a Análise de Conteúdo o mesmo horizonte teórico 

(concepção de um empírico preexistente ao discursivo e de uma certa concepção de 

social visto como mera soma das ―personalidades individuais‖), nem o pressuposto 

metodológico de que o texto desvelaria o contexto, isto é, de que a produção 

linguageira seria reveladora das opiniões e das crenças de um sujeito 

(homogeneizado e ―fracionado‖ em pensamentos, emoções e comportamentos) a 

respeito do mundo que o rodeia. Ao contrário, uma abordagem discursiva como a 

que adotamos não pode negligenciar a espessura que entremeia a relação entre o 

texto e seu entorno, visando predominantemente ao debate do modo como a 

enunciação é capaz de inter-relacionar ―uma organização textual e um lugar social 

determinados‖*. (DESUDARÁ; ROCHA, 2005, p.315)  

 

Um olhar discursivo evita a mera busca de uma realidade subjacente a determinadas 

produções de linguagem, ciente de que toda atividade de pesquisa é uma interferência do 

pesquisador em uma dada realidade, Desudará e Rocha (2005, p.315). 

É preciso entender também o que é a fala do entrevistador e do entrevistado. É 

necessário evitar a sondagem de opinião ou a indução de uma resposta pelo viés do 

pesquisador. Os autores chegam a seguinte síntese: 

 

Toda produção de linguagem, portanto, não possui uma motivação outra, 

constituindo-se, de fato, como produto do encontro entre um eu e um outro, segundo 

formas de interação situadas historicamente. Não há, em Análise do Discurso, um 

espaço para formas de determinismo que possam constituir um limite entre um 

interior (a linguagem) e o seu exterior (o social ou o psicológico). Há sim uma 

articulação entre esses planos. (DESUDARÁ; ROCHA, 2005, p.317)  

 

Os respectivos autores concluem que a verdade é então a expressão de como a 

pesquisa se formulou. E o discurso é o palco deste debate. A linguagem não se dissocia da 

interação social. Recentemente o que se tem apontado, na análise do discurso é que o 

pesquisador não desnuda nenhuma dimensão oculta do real (seja um real social ou 

psicológico), mas participa da intervenção sobre o social.    

Orlandi (2012) compreende que o discurso é a materialidade específica da ideologia e 

a materialidade específica do discurso é a língua. Portanto, para fazer uma análise do discurso, 

faz-se necessário lidar com o tripé língua – discurso-ideologia. Então ele descreve que ―Na 

análise do discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho 
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simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história‖. Orlandi 

(2012, p.15) 

 Uma teoria materialista do discurso caminha em um rumo não subjetivista da 

subjetividade, ―em que se possa trabalhar esse efeito de evidência dos sujeitos e também dos 

sentidos‖, Orlandi (2012, p.46). 

 Sendo assim, a análise do discurso aborda a questão da língua não de forma abstrata, 

mas contextualizada de acordo com a produção de sentido para as vidas das pessoas, que por 

sua vez estão localizadas em determinada sociedade. O discurso então viabiliza o encontro 

entre língua e ideologia e a língua produz sentidos por e para os sujeitos.  

 Esta formulação diferencia então a língua, como conjunto de normas, da linguística, 

que engloba um sistema de signos e historicidade. Na análise do discurso ―a história tem seu 

real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos)‖, Orlandi (2012, p.19). Para o autor 

essa metodologia de análise é herdeira de três regiões do conhecimento: psicanálise, 

linguística e marxismo. Ela:  

 

Interroga a Linguística pela historicidade, que a deixa de lado, questiona o 

Materialismo perguntando pelo símbolo e se demarca da Psicanálise pelo modo como, 

considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 

inconsciente sem ser absorvida por ele. (ORLANDI, 2012, p. 20)  

 

Os sentidos são determinados ideologicamente, uma vez que não são as palavras (em 

sua essência) que tem um sentido em si, mas sim na discursividade. A ideologia, por meio da 

materialização do discurso, é que produz sentido. Orlandi  afirma que o estudo do discurso 

explicita a maneira como a linguagem e a ideologia se relacionam e se afetam de forma 

recíproca. Vejamos a síntese do autor:  

 

A relação da ordem simbólica com o mundo se faz de tal modo que, para que haja 

sentido, como dissemos, é preciso que a língua como sistema sintático passível de 

jogo – de equívoco, sujeita a falhas – se inscreva na história. Essa inscrição dos 

efeitos linguísticos materiais na história é que é discursividade. (ORLANDI, 2012, 

p. 47)         

 

A análise do discurso, apontada por Orlandi, indica que os efeitos simbólicos sobre os 

sujeitos é por subordinação histórica e da língua, uma vez que fora desta o sujeito não fala, 

não se constitui e não produz sentido. 

A partir dessa confluência de campos do conhecimento um novo objeto é forjado, o 

discurso. Este objeto observa o efeito de sentidos entre locutores, mais do que somente de 
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transmissão de informação. Em síntese, o discurso abrange o social e o histórico, o sistema e a 

realização, o subjetivo e o objetivo, o processo e o produto.  

Na análise do discurso também é previsto captar o não-dito (como uma ausência 

necessária), a partir do que é dito. Ou seja, faz-se necessário entender os contextos do 

discurso, o que é dito em outro, o que é afirmado de um modo e o que é abordado de outro. 

A forma de abordagem desta tese perpassa este método, na medida em que discuto a 

proposta de qualificação profissional do REUNI, enquanto uma política pública nacional que 

impulsiona uma nova proposta teórico-metodológica para as universidades brasileiras. No 

documento Diretrizes Gerais do REUNI, Brasil (2007b), essas bases epistemológicas são 

anunciadas pelo governo com muita veemência.  

Verifiquei na UFBA, inicialmente com proposta de Universidade Nova, uma grande 

instituição entusiasta desse debate.  O desdobramento deste movimento culminou na 

formação dos cursos de Bacharelados Interdisciplinares pelo país afora, como relata Teixeira 

(2014).  

Estas propostas se configuram como um movimento de construção política e batalha 

simbólica, uma vez que houve um movimento muito consistente para convencer as 

universidades, os estudantes e pesquisadores sobre a necessidade de uma nova arquitetura 

acadêmica das IFES.  

O discurso desses sujeitos sempre foi dotado de sentidos, historicidade e ideologia, 

aspectos esses fundamentais de serem captados na análise do discurso. ―O sentido é uma 

relação determinada do sujeito – afetado pela língua – com a história‖, Orlandi (2012, p.47), é 

com este viés que a análise desse objeto de tese está sendo realizada.    

Percebo, através dos textos dos autores que escreveram sobre esta nova universidade, 

assim como nos discursos dos alunos do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, uma 

incorporação desta lógica.  

É preciso destacar que, como pondera Bourdieu, os símbolos são envolvidos por 

campos. Dentro destes as pressões se configuram. Consequentemente nota-se nas colocações 

dos discentes pesquisados esta tensão deste campo da educação. O principal conflito é que o 

estudante busca a aquisição de capital econômico e cultural, por meio do diploma, mas sem 

desprezar os valores mais humanizados deste novo profissional de saúde que está sendo 

construído.  



218 

 

 

Portanto, olhar este objeto por meio da categoria analítica da qualificação profissional 

nos permite compreender os discursos produzidos em torno da proposta do Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde.  

A qualificação profissional enquanto categoria construída socialmente como um 

campo de disputa do trabalhador, abrange uma historicidade. Notamos que na 

contemporaneidade inúmeras mudanças ocorreram, no sentido da produção do precariado, 

como afirma Braga (2012). Portanto, esta categoria elucida a compreensão do discurso 

desferido, sua construção social e também o que não é abordado quando se refere a esta nova 

proposta de formação universitária.  

A análise do discurso também engloba as relações de poder, ou seja, o lugar, ainda que 

imaginário, de que se fala. Há uma projeção da situação empírica para a situação discursiva. 

Vejo nos discursos dos discentes uma incorporação da narrativa hegemônica dos 

formuladores da proposta do BIS, sobretudo, no que se refere ao caráter inovador do curso e o 

elogio ao profissional de saúde mais humanizado.  

Mesmo não havendo uma unanimidade favorável aos cursos de BI`s, dentro do próprio 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC), é notório que o 

discurso dominante sobre os BI`s é àquele pró proposta. 

Orlandi (2012a) descreve que na análise do discurso o sujeito que fala é muito 

importante, uma vez que este é dotado de uma trajetória, ideologia e etc. Ele exemplifica, 

através da análise dos slogans do ex-presidente Lula e do slogan da presidenta Dilma. Lula 

construiu a ideia de ―Brasil, um país de todos‖, já Dilma, no primeiro mandato, apontou para 

a ideia de ―País rico é país sem pobreza‖. É preciso de antemão indagar se os sentidos dos 

governos são outros, a formação discursiva é a mesma ou sofreu alteração? Houve 

deslocamentos de versões?   

 Um aspecto bem interessante do método de análise do discurso é o processo 

discursivo, no qual Orlandi (2012a, p.135-136) se subsidia em Pêcheux (1975) para indicar 

que o processo discursivo busca estabelecer relações de substituição, paráfrases, sinonímias e 

etc. que funcionam como elementos linguísticos (significantes) em uma dada formação 

discursiva.  

 Orlandi quer dizer que se o sujeito fala com palavras, é por meio desta que os sentidos 

e significados são construídos em uma relação entre sujeitos. Trata-se de uma concepção 

material discursiva da palavra.  
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 Para entender os significados das palavras desferidas, na análise do discurso, é 

possível pensar as sinonímias, dessa forma ampliamos a margem de possibilidades que cada 

palavra possui em um discurso. Posteriormente voltamos à palavra materializada. Por 

oposição é possível mergulhar no significado da palavra.  

 Na análise do discurso deste objeto de tese, fiquei atento aos posicionamentos dos 

discentes a partir dos cursos distintos que eles almejavam fazer no Curso de Progressão 

Linear, quais eram as pretensões dos mesmos com aquela formação e etc.  

 Foi notório como os formuladores do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e 

pesquisadores ligados ao curso, construíam, em geral, uma retórica que não indagava o caráter 

do curso. Ao contrário, notei que havia corriqueiramente um entusiasmo com a proposta.  

 

 

5.8 Categorias de conteúdo chave: a mediação do REUNI com o BIS  

 

 

 As categorias interdisciplinaridade e flexibilidade aparecem como categorias 

epistemológicas chave deste objeto de estudo, pois representam a mediação particular e 

totalidade do foco analítico da tese. 

 A partir destas, o projeto pedagógico do BIS pôde ser forjado e fundamentado 

teoricamente e metodologicamente. Desse modo, pude apreender as categorias de conteúdo do 

BIS. A categoria interdisciplinaridade se revelou portadora de uma especificidade, logo a 

considero protagonista neste processo e dediquei uma atenção proporcional nos tópicos 

seguintes.        

 

 

5.8.1 A categoria flexibilidade 

 

 

Primeiramente, constatei que o REUNI faz um incentivo para a construção de um 

processo de reconfiguração de estruturas acadêmicas. No Decreto 6.096/07, que institui o 

programa, este prenuncio é descrito da seguinte forma:  

 

 



220 

 

 

Art. 2
o
  O Programa terá as seguintes diretrizes: (...) II - ampliação da mobilidade 

estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 

possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento 

de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas 

de educação superior; III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização 

dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-

aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; IV - diversificação 

das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 

profissionalização precoce e especializada; (...) e VI - articulação da graduação 

com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica. (BRASIL, 

2007a, p.1, grifos meus)  

 

Em seguida, tais diretrizes são apontadas mais especificamente no sentido de 

promover currículos flexíveis, como podemos destacar abaixo:  

 

A elevação da taxa de conclusão resultará de uma administração eficiente das vagas 

ociosas, facilitada pela flexibilidade curricular e um favorecimento da 

mobilidade estudantil entre cursos e instituições diferentes, com 

aproveitamento de créditos. A relação de alunos de graduação em cursos 

presenciais por professor levará em conta a qualidade e o envolvimento da pós-

graduação da instituição em cursos de graduação. (BRASIL, 2007b, p.12-13, 

grifos meus) 

 

Nos capítulo três e quatro desta tese, fiz um apanhado mais denso sobre as noções 

epistemológicas dessa categoria que é bem ligada às noções da pedagogia do aprender a 

aprender, assim como no pressuposto de que vivemos em uma sociedade do conhecimento.  

Como vem sendo notado na discussão do BIS, este arcabouço teórico-metodológico é 

formulado deste as diretrizes do MEC e ganham materialidade nas universidades sob a forma 

dos cursos de Bacharelados Interdisciplinares.  

Verificando os posts sobre os itinerários dos discentes da UFBA, do curso de BIS, 

sobretudo, nas postagens do ―Grupo BI em Saúde 2013 Noturno”, é evidente como a proposta 

de flexibilizar o currículo tem um desdobramento forte. 

No tópico específico da tese que comento os posts dos discentes, é corriqueiro como 

eles (estudantes) tentam encontrar um processo lógico para fazer as inscrições em disciplinas. 

Seja por meio da simpatia com os docentes, seja pela atratividade pedagógica com a temática 

do componente curricular, ou até mesmo como foi verificado, pelo intermédio da observação 

do perfil do Facebook do Centro Acadêmico, que alguns discentes almejam meramente 

alcançar boas notas se inscrevendo em componentes curriculares estratégicos para aumentar o 

Coeficiente de Rendimento (CR). 

Portanto, a flexibilidade do currículo do BIS se materializa como uma grande questão 

para a vida acadêmica desses discentes. Noto que a proposta dos formuladores do programa 
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vem se materializando com sucesso, pois os itinerários que os discentes vêm percorrendo ao 

longo da formação são os mais diversos possíveis.  

Os registros da reportagem feita no campus do IHAC UFBA, pelo programa Globo 

Universidade106 e os debates oriundos do grupo ―Grupo BI em Saúde 2013 Noturno‖ são ricos 

nesse sentido.  

À medida que apresento os tópicos seguintes os desdobramentos que me refiro até 

então ficarão mais ilustrados.  

Antecipo uma conclusão sobre esta categoria do REUNI e na sua concretização no 

BIS que é a seguinte: a categoria flexibilidade curricular é importante e deve ser pensada por 

outra dimensão, que não a hegemônica presente no REUNI. Ela pode ser vista também como 

sinônimo de relações democráticas na universidade, de construção de autonomia discente, de 

busca de interesse em áreas de maior afinidade, assim como de ampliação de conhecimentos, 

pois possibilita que os discentes perpassem pelo maior número de áreas do conhecimento que 

eles puderem.  

Uma crítica que faço é que não corroboro com a base epistemológica prevalecente no 

objeto, que é voltada para a lógica do aprender a aprender, desprezando os conteúdos 

historicamente acumulados pela humanidade, em cada área do conhecimento. Nesta 

perspectiva o que sobressai é que mais vale aprender a aprender do que o que se aprende e 

para quê se aprende.  

Sendo assim, as contradições deste objeto revelam impasses na vida dos discentes, o 

que no meu ponto de vista representa desqualificações nesta formação.          

Uma primeira questão é que nem sempre os discentes seguem este princípio virtuoso 

de ter acesso a um leque flexível que lhe auto-contemple no que se refere à ampliar 

conhecimentos.  

A observação nos faz saltar os olhos para os fenômenos da lógica pragmática na 

escolha das disciplinas. Ao mesmo tempo, os discentes revelam, por meio das suas 

representações, que a possibilidade de escolha ampla das disciplinas é interessante para a 

formação do novo profissional de saúde.        

Em síntese, esta flexibilidade é viabilizada por outra categoria de conteúdo que se 

revela crucial, que é a interdisciplinaridade. Os BI`s então são a forma de tornar este 

princípio concreto.  

                                                           
106

 Ver: http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/videos/t/edicoes/v/globo-universidade-18052013-

bacharelado-interdisciplinar-integra/2578230/  
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Discuto na sequência as características desta noção de interdisciplinaridade, 

descrevendo as características curriculares do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

da UFBA e por fim, do tópico, apresento a fundamentação epistemológica que me referencio 

para fazer a crítica aos pontos nevrálgicos percebidos.    

 

 

5.8.2 As características curriculares do BIS e a questão da interdisciplinaridade  

 

 

Os cursos de Bacharelado Interdisciplinar, o que inclui o BIS, concebem a 

interdisciplinaridade da seguinte forma: Os cursos quatro cursos do IHAC precisam cumprir 

componentes curriculares em comum, como Estudos de Contemporaneidade e Estudos da 

Língua portuguesa, desta forma os discentes entram em áreas distintas no momento do acesso, 

no entanto, o percurso disciplinar é similar entre os cursos.  

 Então a interdisciplinaridade é na possibilidade de diferentes áreas de formação 

cursarem componentes pedagógicos em comum.  Também os cursos de BI`s são entendidos 

como interdisciplinares, pois não são voltados para especializações.  

 Há como opção a alternativa de fazer componentes curriculares livres o que 

caracteriza o perfil flexível desta formação.   

Os diferentes docentes dos BI`s dão aula para os diversos discentes do Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências professor Milton Santos (IHAC). Assim sendo, para os 

formuladores dos BI`s, o trabalho dos docentes também é interdisciplinar.  

Na apresentação dos cursos107 é descrito que:  

 

O BI é um curso de formação universitária interdisciplinar, com terminalidade 

própria que habilita o estudante para atuar no setor público, no segmento 

empresarial e no campo não-governamental associativo, podendo também servir 

como requisito para a formação profissional de graduação (em outros cursosda 

própria Universidade), além da formação científica, humanística ou artística de pós-

graduação. (UFBA) 

 

O egresso tem a opção de: ingressar no mundo do trabalho (em áreas que demandem 

conhecimentos transversais ou participar de concursos), fazer uma segunda graduação 

(ingressar num Curso de Progressão Linear da própria UFBA) e entrar na pós-graduação 

                                                           
107

 Ver em: http://www.ihac.ufba.br/bi/. Acesso em: 30 de Julho de 2015.   
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(participar da seleção de programas de pós-graduação - mestrado e doutorado - em qualquer 

universidade). 

 Nesta descrição, nos textos oficiais (como o Projeto Pedagógico do BIS), as falas das 

fontes secundárias e etc. fica sempre bem claro que o objetivo dos cursos de BI`s é  promover 

esta formação mais ampla (generalista) e interdisciplinar. A profissionalização não é o foco, 

apesar do egresso poder reverter este capital cultural (diploma) em capital econômico 

(pensado como emprego), como descreve a própria apresentação citada anteriormente.  

Sobre o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde é dito que108:  

 

A Saúde é um campo transdisciplinar que inclui saberes e práticas tradicionalmente 

demarcadas nos campos da Ciência e Tecnologia, Humanidades e Artes. No 

contexto atual, esse campo vem passando por um conjunto de transformações, que 

implicam no reconhecimento da complexidade do processo saúde-doença, e na 

multiplicação de objetos e práticas de intervenção sobre as várias dimensões desse 

processo. O Bi em Saúde, portanto, pretende contribuir para a formação de sujeitos 

capazes de apreender as diferentes e múltiplas facetas dos objetos, políticas e 

práticas deste campo. De fato, no contexto atual, uma formação profissional 

especializada é redutora do universo de compreensão e ação no campo da saúde, ao 

tempo em que se mostra incompatível com a proposta de uma nova arquitetura 

universitária, capaz de responder ou, ao menos, problematizar os desafios que se 

apresentam em nosso mundo contemporâneo.  

 

 O trecho acima mobiliza a noção da saúde como uma área que contemporaneamente 

demanda um trabalho interdisciplinar e profissionais com este perfil de formação para lidar 

com os problemas sociais e da própria saúde atuais. Penso que este parágrafo reflete a leitura 

sobre saúde de diversos segmentos da área no país, a exemplo do corpo docente do Instituto 

de Saúde Coletiva da UFBA (que tem forte influencia na formação do curso de BIS), 

pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), diversos sanitaristas e etc. No 

entanto, infelizmente, ainda não é uma visão hegemônica na área da saúde e isto reflete nas 

representações discentes dos pesquisados.  

 De forma que é uma vontade política que certos atores têm em formar profissionais 

mais interdisciplinares, mas a pauta concreta do mundo do trabalho ainda apresenta diversas 

tensões e contradições com este discurso institucional da UFBA.  

 Quando me coloquei afirmando que infelizmente esta perspectiva de profissional de 

saúde ainda é minoritária, expressei o posicionamento de quem entende que as diversas áreas 

do conhecimento precisam sim de trabalhos interdisciplinares, com uma teoria que dê conta 

de pautar particularidade e totalidade. Na saúde é preciso profissionais que entendam de 

                                                           
108

  Ver; http://www.ihac.ufba.br/bi/saude/ . Acesso em: 30 de Julho de 2015.   
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epidemiologia, dos territórios diversos brasileiros e as diferentes culturas e realidades dos 

povos, uma atenção básica digna e uma atenção básica em saúde que vá além da clínica.  

 Mas é preciso pensar que as pautas dos discentes também precisam ser asseguradas, 

pois os próprios sujeitos que estão se formando no curso de BIS retratam as dificuldades que 

eles constatam num futuro breve. Esta dificuldade perpassa principalmente pela proposta de 

qualificação profissional em vigor. 

 

 

5.8.3 Sobre a categoria interdisciplinaridade 

 

 

 Apontarei agora algumas reflexões teóricas de alguns autores contemporâneos que 

pensam sobre a categoria interdisciplinaridade, são eles Casanova (2006), Pombo (2005), 

brevemente, Minayo (2005) e Freitas (1995). Este último autor tem como legado o 

pensamento pedagógico russo, pós-revolução bolchevique. Autores que são referência dele 

são Pistrak (2000) e Shulgin (2013), por exemplo.    

Freitas (1995) aponta que interdisciplinaridade consiste em se debruçar sobre um 

objeto de pesquisa e trabalho, mobilizando campos teóricos (ou disciplinas) diversos para 

poder lidar com as questões que o objeto apresenta. Desta forma, podemos ter como exemplo 

a astronomia, pois é impossível desvendar os desafios deste campo do conhecimento sem 

mobilizar os trabalhos e teorias dos físicos, matemáticos, geógrafos e etc.  

Esta é uma definição mais similar ao que apresenta Casanova (2006) que tratarei 

melhor em seguida. Este viés, contudo, é divergente do que se configura dos cursos de BI`s da 

UFBA.  

Pombo (2005) apresenta a interdisciplinaridade como algo que se opõe a disciplina. 

Ela pondera que trata-se de um termo polissêmico, em construção, portanto ainda impreciso, 

mas que é fruto do movimento moderno de repensar a ciência e seus desafios que não cabem 

na compartimentalização do saber. Uma síntese provisória que ela chega é que a 

interdisciplinaridade, assim como a multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, tem em 

comum a relação com a disciplina e a tentativa de não se esgotar nesta. 

A autora descreve que é difícil fazê-la e precisá-la também tamanho o desafio teórico-

metodológico. Este conceito apresenta quatro elementos mais ou menos equivalentes: 
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pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E 

pondera que as fronteiras entre estes conceitos não são muito bem estabelecidas.   

Muitas vezes, cita a autora, as pessoas fazem uma mesa, chamam vários especialistas 

para um debate e dizem que está ocorrendo ali à interdisciplinaridade. Porém, Pombo não 

partilha desta leitura.   

Minayo (2005) vai defender os pré-requisitos para a avaliação por triangulação de 

métodos, que como já falei anteriormente, se pautou em um trabalho interdisciplinar dela com 

uma vasta equipe na área de políticas sociais: 

 

O primeiro é o da causalidade complexa, que se põe a visão de linearidade entre 

causa-efeito e enfatiza dimensões complexas, incalculáveis interações e inter-retro-

ações que os fenômenos possuem. Destacam-se: as relações em uma visão 

hologramática no sentido de que o todo contém as partes, a parte contém o todo, mas 

parte e todo têm características e propriedades específicas; a inseparabilidade da 

ordem e da desordem em qualquer projeto, proposta ou organização; a 

irredutibilidade do acaso, da icnerteza e do inacabado em todos os fenômenos 

sociais. A ideia de causalidade complexa se fundamenta na constatação do 

dinamismo da realidade. Ela se apresenta ora em movimentos circulares, de mão 

dupla, ora em espiral, incorporando atrasos, contradições, desvios e orientações 

endógenas e exógenas. (MINAYO, 2005, p.33) 

 

 Casanova (2006) faz um levantamento histórico muito interessante sobre a construção 

de saber científico e consequentemente como surgiu a ideia de disciplinas. Ele capta pontos 

similares ao que Pombo (2005) indica, a exemplo de que as ciências têm uma influencia 

muito grande de Galileu e Descartes e suas influências metodológicas de ―esquartejar‖ a 

totalidade.  

Depois, Casanova aponta uma concepção de interdisciplinaridade que vai de encontro 

a uma perspectiva contra-hegemônica, crítica e socialista, pois entende que o conhecimento 

deve ser apropriado pelo povo para bem da coletividade.  Ele vai defender que o 

conhecimento tem o poder de mudar o mundo e isto é fundamental.  

  No livro é descrito como historicamente, o pensamento moderno criou as chamadas 

disciplinas. O autor destaca que no dicionário de língua espanhola (língua principal falada por 

ele) disciplina significa dominação, imposição, mas também faculdade, que quer dizer 

exatidão, posse de um saber. Na língua portuguesa, estes significados nos dicionários são os 

mesmos. 

 A divisão social do trabalho, que bebeu no pensamento liberal, sobretudo de Adam 

Smith (1993) vai apontar a especialização do trabalho como sinônimo de eficiência e aumento 

de produtividade, portanto, geradora de um círculo virtuoso.  
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 De fato o que os Séculos XVIII e os subsequentes demonstraram foi certa coerência 

nesta premissa liberal clássica, pois no que diz respeito ao aumento da produtividade, ao 

desenvolvimento da técnica ligada a produção e às diversas áreas do conhecimento científico, 

nunca a ciência foi tão importante para a humanidade. Desde Newton, destaca Casanova, que 

não víamos tamanha revolução científica.  

 Um porém grave se revela no campo da especialização do conhecimento e da divisão 

social do trabalho. A questão é que a modernidade veio cada vez mais aprofundando a 

especialização, que de forma contraditória gerou conhecimentos elevadíssimos no ramo da 

cirurgia médica, por exemplo, mas no campo na economia, em outro pólo, verificamos uma 

desconexão do conhecimento particular com a totalidade. 

 Em ciências humanas isto tem um agravante, pois a própria economia política clássica 

smithiana nos deixou como legado que pensar economia é pensar também relações de poder, 

pensar a riqueza é entender os seus limites, a pobreza. Faz-se necessário entender atores-

chave, que nos levam a concluir que em última instância economia é um jogo de poderes e 

interesses e não meramente um cálculo científico irrefutável.  

 Na contramão da dimensão da totalidade, as inúmeras áreas científicas ultimamente 

vêm produzindo conhecimentos em desconexão com a totalidade. E os interesses 

motivacionais disso são políticos. Novamente a economia é elencada por Casanova (2006) 

como bom exemplo disso. Pouco vemos na contemporaneidade uma valorização das ciências 

sociais como as ciências econômicas (única das ciências humanas a ganhar um prêmio 

Nobel). No entanto, as teorias que são agraciadas com estas premiações são bem específicas, 

em geral, respondem a uma demanda do pensamento econômico, àquelas ligadas às pautas do 

livre mercado.  

 A interdisciplina então surge como uma reposta a compartimentação exacerbada do 

conhecimento. Várias áreas do conhecimento vão apontar para esta perspectiva, a exemplo 

das teorias psicológicas, como a Gestalt, correntes marxistas, historicistas e da filosofia 

crítica. 

 O termo interdisciplina foi usado pela primeira vez nos EUA, em 1937, em um escrito 

do sociólogo Louis Wirtz. Casanova (2006, p. 19) descreve que começou a emergir um 

movimento de construção do conhecimento em que fosse possível tornar-se ―um especialista 

no estudo de um problema, independentemente de qualquer especialização advinda das 

disciplinas que se ensinam em distintas faculdades‖. Foi-se ganhando força a compreensão de 
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alguns objetos multidisciplinares que demandavam uma articulação ampla de conhecimentos, 

a exemplo da geofísica, da epidemiologia e da pedagogia.  

 Casanova (2006, p.20) mobiliza uma formulação que aparece nos textos das diretrizes 

do REUNI e do Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA, 

importância do aprender a aprender. Para este autor, a respectiva expressão não é somente 

uma frase, mas corresponde a uma necessidade cada vez mais evidente de dominar os 

métodos de aprendizagem, num mundo em que a velocidade de acumulação do conhecimento 

é cada vez maior.  

 No entanto, vejo diferenças nas formas de apropriação deste principio enunciado por 

Casanova e os apontamentos das fontes primárias citadas. É que Casanova enfatiza a 

imprescindibilidade de dominar métodos de aprendizagem, o que não descarta a apropriação 

do conhecimento sistematizado.  

 É uma perspectiva epistemológica diferente da mera apropriação de conhecimentos 

pelo princípio de aprender a aprender, não importando o que se aprende e com qual objetivo 

se aprende.  

 Casanova (2006) destaca também que a interdisciplina aparece como um fenômeno 

aparentemente acadêmico, contudo, está mais ligado à tecnociência e tem desdobramentos e 

guarda vínculos estreitos com a política e o setor mercantil também.  

 A tecnociência corresponde à articulação entre o científico (logos) e o tecnológico (a 

técnica). É o trabalho interdisciplinar por excelência Casanova (2006, p.22), pois mobiliza 

conhecimento científico e aplicabilidade concreta (caráter instrumental), ultimamente está 

largamente ligado à produção de tecnologia industrial.  

 Este sociólogo mexicano verifica que após a segunda guerra mundial esta perspectiva 

teórico-metodológica ganha destaque, pois fazia necessário para aumentar a produtividade de 

grandes setores industriais, tecnológicos e militares. Desta forma, tanto no campo acadêmico, 

quanto em esferas mais amplas da sociedade, as pesquisas das tecnociências adquiriram um 

status bastante elevado, representando um aporte financeiro muito grande de investimento. 

Casanova exemplifica estas cifras, apresentando o seguinte dado: ―Um investimento que o 

diretor do National Research considerou ´modesto` em 1999 corresponde a dez grandes 

projetos interdisciplinares com equipes de pesquisadores aos quais se destina um milhão e 

meio de dólares anuais por equipe durante cinco anos‖ Casanova (2006, p23, grifo do autor).

 Alguns problemas que a interdisciplinaridade enfrenta vão no seguinte sentido; 

Primeiramente, quando surgiu esta noção disciplinar de conhecimento, pensar fora da 
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disciplina, significava indisciplina, destaca ele. Atualmente, questões ligadas à defesa 

coorporativa das áreas de conhecimento sobressaem. As argumentações desferidas são num 

tom de questionar quem tem mais propriedade e legitimidade sobre determinados 

conhecimentos. Além dos próprios impasses mercantis. Hoje os conselhos profissionais 

exacerbam este confronto coorporativo de mercado, na briga pelas fatias reservadas de 

mercado de cada área específica. Mais do que convencimento técnico e científico, por vezes 

estes embates se demonstram políticos, ideológicos e marcados por quem tem mais poder de 

barganha.  

 Outro problema marcado pelo autor é no próprio campo da esquerda ou do 

pensamento crítico. Casanova relata que muitas vezes a esquerda atribui à tecnociência uma 

relação com a alienação e submissão do trabalho humano a maquina.  

 Isso sem dúvidas acontece, entretanto, existem formas distintas de se apropriar da 

interdisciplinaridade. A começar pelo próprio legado marxiano da formação humana ou 

ominilateralidade. Também o método de Marx requer a articulação de conhecimentos, 

superando a analise da particularidade. Os estudos de Pistrak (2000; 2009) nos deixa um bom 

legado.  

 Nos séculos XX e XXI as chamadas ―novas ciências‖ ganharam força se propondo a 

romper a lógica dominante newtoniana-cartesiana-baconiana e tendo como referências 

epistemológicas sistemas auto-regulados, e complexos, assim como novas concepções do 

caos. Criou-se uma revolução quanto a ideia de verdade, da objetividade e da razão em 

abstrato, figuras como Piaget, Kühn, Gadamer e Austin ganharam destaque. Pensadores, 

como Dewey, se dedicaram a pensar um método científico desprovido de interesses políticos, 

ideológicos, de classe, nacionalismos, autoridades e etc. Casanova considera que o fracasso 

desses autores perpassou por esta premissa de ciência unificada com esta normatividade. A 

resultante foi justamente o favorecimento da manutenção do status quo, pois não é possível 

pensar ciência sem a política e as repercussões do pensamento para com a realidade.  

 No entanto, uma nova síntese foi concretizada por meio desses aprendizados, a noção 

de que o objeto é parte da construção ou da criação científica. Casanova lança mão de um 

exemplo interessantíssimo para demonstrar esta tese. Ele descreve como a matemática passa 

da perspectiva de construir teoremas, para mobilizar teorias dos jogos, refletir sobre incertezas 

alheias, ignorância, além do uso da teoria do caos determinista para dar uma aplicabilidade 

direta ao conhecimento interdisciplinarmente construído. Um dos resultados disso foi o uso de 

conhecimentos matemáticos, aplicados em tecnologia bélica para bombardear adversários, 
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dentro das suas ignorâncias (brechas). Este exemplo que elenquei é matemático, mas no seu 

livro, Casanova também cita outros campos que promoveram esta transformação na relação 

sujeito-objeto e construção, tais como a cibernética, de novas epistemologias, sistemas e 

organizações.  

 Por fim, concluo, estudando este brilhante autor, que a interdisciplinaridade colocou 

uma questão para a humanidade:  

 

O desenvolvimento da interdisciplina no século XX não só redesenha os problemas 

da cultura geral e da especialização, ou os da divisão e cooperação no trabalho 

intelectual, ou das interseções e cruzamentos de disciplinas; nem só está associado a 

uma revolução científica e tecnológica cujas implicações alteram as formas 

costumeiras de construir conceitos e realidades, dando aos sistemas auto- regulados 

adaptativos e criadores um papel central em toda a estratégia do conhecimento e da 

ação. A interdisciplina também conduz ao problema da busca de alternativas diante 

do próprio sistema dominante e dos fenômenos caóticos e autodestrutivos que está 

gerando como consequência desejada de seus próprios êxitos na organização dos 

negócios, dos mercados e dos Estados. (CASANOVA, 2006, p. 46)  

 

Ou seja, pensar o próprio mercado ultimamente requer tecer reflexões em diversas 

áreas do conhecimento, pois já existe um alto conhecimento de que determinadas ações têm 

diversas mediações e implicações. Como exemplo disso, podemos pensar o que vem 

acontecendo com a reorganização do planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, que 

sediou a final da Copa do Mundo de Futebol, do ano passado e que no próximo ano será palco 

dos Jogos Olímpicos.  

 Existe uma grande pressão, com diversos estudos, inclusive, do setor da especulação 

imobiliária que impõe uma agenda ao poder público. Os interesses imediatos dessas frações 

de classe é o retorno financeiro com a valorização do espaço urbano.  

 Por um lado, o poder público ganha em capital político com essas parcerias, pois uma 

vez que se amplia o capital econômico, elevam-se as possibilidades de conversão deste capital 

em capital político. Entretanto, o poder público ignora que também pode perder capital 

político em outra esfera, pois entre em confronto com parte da população da cidade.   

 Os problemas de pensar esta questão a partir de um mero campo do conhecimento é 

que se deixa de lado a dimensão dos conflitos sociais gerados, como as expropriações e 

realocações de moradores em áreas não satisfatórias para os cidadãos. Além do que também, 

inúmeras obras em parceria com empresas privadas construtoras visam construir autopistas 

que estão causando um sério impacto ao meio ambiente. O Bairro de Jacarepaguá é detentor 
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de muitas reservas florestais (para citar uma o Parque Estadual da Pedra Branca). E um 

corredor expresso está acabando com partes consideráveis desta reserva109.  

 Em um futuro breve as condições climáticas do bairro e da cidade tendem a piorar por 

causa disso, os acirramentos sociais igualmente. Logo, o poder público e empresariado por 

mais que queiram passar por cima desses elementos, o acesso ao conhecimento 

interdisciplinar impõem estes conflitos na pauta do dia.  Novamente a política está ligada 

demais ao conhecimento.  

 Portanto, mais do que até pensar a interdisciplinaridade, Casanova nos ensina que faz-

se urgente pensar a totalidade dos problemas sociais, de uma forma complexa.  Em linhas 

gerais, por complexidade ele entende que são os conjuntos de fenômenos que se entrelaçam e 

para serem compreendidos devem ser pensados como uma unidade e não de forma fracionada. 

Juntamente com o pensar os problemas dos acontecimentos, é fundamental a questão das 

organizações, ou seja, que temos implicações sobre o que se pensa. O complexo envolve os 

sujeitos que constroem as coisas e se constroem dialeticamente. Casanova define estes 

sujeitos de ação como sujeitos cognitivos organizados, que fazem parte das organizações 

complexas, estabelecendo vínculos entre o saber, o dizer e o fazer, seja no ramo dos 

mercados, do Estado, da guerra e etc.      

Chego então a nova síntese sobre o que é interdisciplinar para este sociólogo, depois 

de situar estes densos aspectos: 

 

O interdisciplinar não corresponde só a uma definição ―suave‖ de interseções de 

disciplinas e a outra definição ―dura‖ de ciências da complexidade; corresponde 

também a uma pesquisa cogno-ativa, que vem das ciências da computação, das 

ciências da linguagem e das ciências administrativas, econômicas e políticas, e que é 

de grande importância para a atual compreensão das articulações de conhecimentos 

e ações nos sujeitos organizados.  (CASANOVA, 2006, p.63, grifos do autor)  

 

É nesse sentido que situo a problemática desta pesquisa, para além de me dedicar ao 

discurso dos formuladores do BIS e seus apontamentos epistemológicos sobre 

interdisciplianridade, flexibilidade, a relevância do curso na modernidade contemporânea e 

etc., situo este problema de forma mais ampla, em sua totalidade, que requer pensar a 

categoria qualificação profissional e como este curso se insere nesse contexto. Para além 

disso, dedico atenção às próprias representações de outros protagonistas deste fenômeno – os 

discentes e como estes sujeitos cognitivos agem para a construção deste curso de BIS.  

                                                           
109

 Cito esta informação a partir de observações minhas no bairro, de diálogos com moradores e também com 

repasse de informação de visinhos que trabalham diretamente com Engenharia Ambiental e atuam nestas obras.  
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É vital ressaltar que nessa tese faço uma análise desse objeto tentando capturá-lo no 

seu sentido amplo (na sua totalidade), entendendo as mediações colocadas e as 

particularidades (conhecimentos específicos do campo). Porém, pensando de acordo com a 

lógica casanovista dos complexos, o potencial de ação deste trabalho (o fazer) ainda está 

muito situado na contribuição reflexiva (do pensar). Embora entenda que na perspectiva 

marxiana, o conhecimento pode adquirir força material, por meio da crítica, promovendo 

transformações.  

Faço uma pesquisa que envolveu também a participação, via universo da internet, o 

que me permitiu interagir com os discentes. Logo, é também almejado que futuramente estas 

reflexões possam ser úteis, virando conhecimento apropriado para o  fazer. Contudo, esta 

passagem é fruto das condições históricas concretas e não depende só da minha mera vontade.         

 A crítica apresentada nesta tese representa uma síntese deste movimento teórico-

metodológico. Que visa superar as contradições mais latentes que o modo de produção 

capitalista - em sua fase tardia- e da sua sociabilidade.    

Tendo como referência esta última síntese de Casanova sobre interdisciplina, concluo 

que esta pode ser pensada como uma categoria analítica desta tese.  

Relembrando brevemente este marco conceitual estabelecido, as categorias analíticas 

são oriundas da investigação particular do objeto, mas dialeticamente detém um arcabouço 

teórico metodológico que ao me apropriar da fundamentação teórica sobre esta categoria, foi 

possível utilizar sínteses mais amplas (para além do descrito no campo) para então tecer 

críticas e levantar possibilidades.    

Fica evidente que o BIS tenta oferecer aos discentes componentes curriculares que 

superem o saber disciplinar historicamente construído nas ciências da saúde no Brasil, 

voltados para a clínica. É louvável o movimento de formar profissionais da saúde com um 

entendimento mais amplo da complexidade do mundo contemporâneo. 

Pela qualidade dos debates que observei no campo, penso que os discentes que estão 

sendo formados pela UFBA, no BIS, estão incorporando esta perspectiva do fazer e do saber 

fazer. Isto é muito bom. É sintomático, por exemplo, que na UFBA foi realizado o primeiro 

Encontro Nacional de Estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares. Essa dimensão política 

do conhecimento é de importância ímpar para superar os problemas marcantes do capitalismo 

tardio.  

Vejo alguns limites epistemológicos na formulação do projeto Pedagógico do BIS, 

pois como já descrevi anteriormente, a teoria do conhecimento pautada por este documento é 
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de leitura pós-moderna. O principal aspecto da minha crítica é que é anunciado por esta 

perspectiva e isto tem reflexo no BIS, que vivemos uma era pós-industrial, pós-estruturalista e 

outros pós. No entanto, a complexidade do pensar interdisciplinarmente e as próprias 

representações simbólicas dos discentes apontam para um elemento chave deste fenômeno (a 

formação em BIS), que é as relações com o mundo do trabalho.  

É justamente este termo que é mais negligenciado pelos formuladores da proposta do 

BIS. Por consequência e por força da objetividade da vida neste ponto que os discentes mais 

tecem suas reflexões e suas ações.  

O que é argumentado largamente pelos representantes institucionais do curso é que o 

objetivo do curso não é profissionalizar. Mas indago como deixar de lado tal discussão, sendo 

este um dos complexos chave do pensar interdisciplinarmente? Concluo aqui que há uma 

contradição teórica interna na estrutura do curso de BIS que se anuncia interdisciplinar, mas 

não completa este ciclo. 

Conjuntamente, penso que promover um trabalho ou uma formação interdisciplinar, 

com uma base teórica voltada para a formação humana (omnilateral) não é incompatível com 

a necessidade atual de possuir um título de ensino universitário que possibilite o acesso ao 

mundo do trabalho em uma determinada área específica.   

Entendendo que as mudanças na materialidade do mundo do trabalho são 

contraditórias e dialéticas, a formação como um Bacharel Interdisciplinar em Saúde  está se 

revelando incapaz de viabilizar esta perspectiva de qualificação profissional para os egressos 

e isto não é uma questão pouco importante. Logo, manter o discurso de que não é o objetivo 

do BIS profissionalizar e pronto, é um posicionamento político problemático, na minha 

avaliação.  

Compreendo que a proposta do BIS e dos outros BI`s é interessante, é contra-

hegemônica, tem fragilidades teóricas, mas tem potenciais políticos significativos. Todavia, é 

preciso, em curto prazo, viabilizar melhor a relação da formação geral e a progressão linear. 

Defendo e concluo que os discentes possam ter o direito de optar por se profissionalizar ou 

não, que as condições de reprodução excludentes da universidade e do acesso não sejam 

fatores desqualificação na formação profissional destes sujeitos. É preciso ampliar as vagas 

para os Cursos de Progressão Linear, é preciso construir na universidade pública também o 

acesso universal.  

Considero as reflexões feitas até então suficientes para ter uma dimensão sobre 

interdiscipinaridade. Novamente destaco minha afinidade com o legado de Freitas e sobretudo 
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Casanova. Fica notório que o viés institucional adotado no Projeto Pedagógico do BIS não 

coincide com as formulações dos autores citados.  

A leitura de Minayo (2005), mesmo não tendo sido feita diretamente com intuito de 

discutir a interdisciplinaridade, se revelou convergente com o posicionamento destes dois 

últimos autores citados no parágrafo acima. Ao discutir programas sociais e a avaliação por 

métodos, a autora descreve os trabalhos realizados por sua equipe multidisciplinar. Logo, 

assim, é possível ver as identidades teóricas e metodológicas. Comparando com os trabalhos 

vistos no IHAC UFBA, reforça a minha conclusão de que a lógica interdisciplinar que se 

anuncia por lá tem fragilidades.  

Acaba ocorrendo nos BI`s uma superposição de disciplinas em currículos comuns e o 

trabalho interdisciplinar em torno de um objeto comum, sendo olhado por vários ângulos 

(paradigma da complexidade) não ocorre. Ressalto, porém, que esta é uma pauta que 

mereceria outra tese.      

 A interdisciplinaridade é uma categoria recente, se pararmos para pensar na história 

das ciências e os desafios que ela nos impõe perpassa por aí também. Longe de afirmar quais 

são os pensamentos acertivos ou equivocados, apresentei neste tópico um debate sobre a 

interdisciplinaridade, situando então o objeto desta tese. Desta forma, as contradições 

nevrálgicas e pontos positivos ficaram mais elucidados.  
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6 O BIS PELAS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS DOS ESTUDANTES DA UFBA 

 

 

 Este capítulo trata da análise do campo delimitado para essa pesquisa. Até o presente 

momento abordei as principais características do REUNI, tratei especialmente da proposta de 

qualificação profissional do programa, suas contradições e problemáticas. A respeito destas 

últimas, no capítulo 4 (O trato teórico metodológico do objeto: interpelando as categorias), 

tentei transparecer ao leitor o meu ponto de vista teleológico sobre o projeto de educação que 

tenho apreço, pautado na formação humana.  

 Neste capítulo tracei um histórico do debate acerca da construção da categoria 

qualificação profissional e descrevi porque entendo que a proposta de qualificação 

profissional do REUNI é reducionista em relação à categoria qualificação profissional como 

relação social. No capítulo três (A condição pós-moderna como parâmetro teórico-

metodológico) descrevo qual é a base epistemológica desta noção de qualificação profissional 

mais pragmática.  

 A discussão que será feita em seguida tenta demonstrar como as mediações deste 

projeto nacional se configura no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) da 

UFBA. As investigações que faço desde 2006, quando o projeto de Universidade Nova 

começou a ser forjado no país, me levaram a concluir que o caso da UFBA se demonstrava 

como o mais complexo, mais denso teoricamente e era o plano de vanguarda nacional. Por 

meio do instrumental teórico metodológico materialista histórico dialético, construí esta tese 

entendendo a historicidade desse fenômeno, as mediações em vigor, as relações entre 

totalidade e particularidade, as relações dialéticas contraditórias e levei em consideração a 

máxima de Marx, do prefácio à contribuição à crítica da economia política, de que devemos 

partir do mais complexo para os mais simples, no anseio de desvendar os fenômenos. 

 Compreendo que captar as representações simbólicas dos discentes do BIS é 

fundamental para o entendimento das seguintes dimensões: entender como essa nova proposta 

de formação universitária está sendo pensada pelos discentes que vivem diretamente o 

cotidiano de uma proposta pioneira; ponderar como os discursos institucionais do MEC e 

sobretudo da UFBA estão sendo assimilados ou contestados pelos discentes; apropriar-nos 

das dificuldades passadas por este público; verificar as possibilidades que esta qualificação 

profissional permite; além de tentar contribuir para o enfrentamento das problemáticas do 

curso. Os pontos positivos do BIS aparecem também nas falas que destaquei.    
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 Investigar as representações simbólicas dos discentes, tendo Bourdieu e seu legado 

teórico como referência, me permitiu entender os embates dos discentes dentro do campo da 

educação. A teoria dos campos descreve que a educação como particularidade é repleta de 

tensões próprias da luta de classes. Isto é uma máxima no curso do BIS.  

 Descreverei as minhas observações e análises na seguinte ordem: revisão de literatura 

e análise do discurso das fontes secundárias; a observação participante e análise do discurso 

dos grupos do Facebook do BIS; e aplicação de questionário e posterior análise das 

representações simbólicas dos discentes. 

Os autores da revisão bibliográfica das fontes secundárias foram: Teixeira e Coelho 

(2014), Almeida Filho (2014), Rocha, Teixeira e colaboradores (2014), Sampaio e 

colaboradores (2011), Santos e Sampaio (2013). Estes textos são, em geral, de docentes que 

trabalham no BIS ou no instituto que o curso se localiza – O Instituto de Humanidades, Artes 

e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC). Também há estudantes da UFBA que escreveram ou 

pesquisadores de outras universidades. O que prevaleceu nesses textos foi uma defesa da 

proposta do curso, como algo inovador, que está se desenhado bem, embora tenha algumas 

dificuldades. Em alguns textos, como o de Sampaio e colaboradores (2011) similaridades com 

o que encontrei em minhas investigações ocorreu. No entanto, estas questões apresentadas 

pelos discentes não foram aprofundadas pelos autores. 

 Outras fontes de pesquisa foram: reportagens com bons conteúdos (informações 

densas e atuais) sobre este os BI`s nacionais e sobre os BI`s UFBA, além de documentos 

institucionais do MEC e da UFBA.   

 As fontes secundárias não discutem tanto as questões centrais que localizei, mas a 

leitura foi fundamental para o entendimento das premissas epistemológicas e políticas dos 

formuladores da proposta. Esta me ajudou a tentar localizar traços deste discurso 

materializado nas representações dos discentes. Também foi possível estabelecer parâmetros 

para verificar proximidades e distanciamentos destas narrativas com a leitura dos discentes do 

curso.  

 Os debates nos grupos do Facebook tiveram como tônica: reivindicação por melhorias 

no curso, na matrícula, cobrança de coerência com a proposta inovadora e as condições de 

transição para os Cursos de Progressão Linear. 

 Neste capítulo trato também das categorias de conteúdo reveladas pelo campo. Nesta 

investigação foi possível aprofundar o entendimento da mediação da proposta de qualificação 
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profissional do REUNI e sua materialização no projeto pedagógico do Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde.   

 

 

6.1 Descrevendo o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde  

 

 

Após a aprovação do Plano REUNI/UFBA, pelo Conselho Universitário, em 19 de 

Outubro de 2007, a universidade avançou na consolidação da reformulação da chamada 

arquitetura acadêmica dos cursos. A forma encontrada tanto pela UFBA, quanto por outras 

IFES brasileiras foram os cursos de Bacharelados Interdisciplinares (BI`s).   

A estrutura curricular do curso do BI é feita da seguinte forma:  

 

Divide os cursos em duas etapas: Etapa da Formação Geral – são os três primeiros 

semestres do curso e Etapa da Formação específica – correspondente aos três 

últimos semestres. A maioria dos Eixos Curriculares perpassa ambas as Etapas. A 

Etapa da Formação Geral é similar para todos os alunos de todos os BI, enquanto 

que a Etapa da Formação Específica oferece aos alunos duas opções: o ingresso em 

uma Área de Concentração, com estrutura curricular específica e diferenciada; ou a 

permanência em uma estrutura curricular flexível e aberta, denominada de Grande 

Área, que proporciona ao aluno uma formação generalista no campo do respectivo 

BI. As Grandes Áreas (Artes, Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde) são 

estruturadas de forma a incluir os componentes curriculares das Áreas de 

Concentração aprovadas pelos Colegiados de cada BI, assim como os componentes 

curriculares oferecidos pelas Unidades de Ensino da UFBA, no campo de cada BI, 

respeitados os pré-requisitos. (UFBA, 2010, p. 4-5) 

 

Os BI`s têm grandes áreas, a saber: Humanidades, Artes, Ciências e Tecnologia e 

Saúde. Algumas disciplinas são comuns a todos os BI`s, outras são oferecidas as respectivas 

áreas de concentração.   

Tomo como referência de estudo para fazer esta apresentação o Projeto Pedagógico do 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (UFBA, 2010). Neste texto a justificativa feita para a 

criação do BIS é a necessidade de formar sujeitos ―capazes de apreender as diferentes e 

múltiplas facetas dos objetos, políticas e práticas deste campo‖ (UFBA, 2010, p.5), coisa que 

os cursos tradicionais supostamente não vêm cumprindo. O perfil do egresso, então, é que 

este tenha ―uma compreensão abrangente da situação de saúde nas sociedades 

contemporâneas, com capacidade de compreender a contribuição de diversas disciplinas do 

campo científico, das humanidades e das artes na análise das múltiplas dimensões desse 

campo.‖ (UFBA, 2010, p.7)  
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Os objetivos do curso podem ser identificados a seguir:   

 

O Bacharelado Interdisciplinar em Saúde é um curso de graduação de duração plena 

que visa agregar uma formação geral humanística, científica e artística ao 

aprofundamento no campo da saúde, promovendo o desenvolvimento de 

competências e habilidades que conferem autonomia para a aprendizagem e uma 

inserção mais abrangente e multidimensional na vida social. Também tem como 

objetivo possibilitar ao estudante a aquisição de competências e habilidades gerais e 

específicas para o aprendizado de fundamentos conceituais e metodológicos para 

uma posterior formação profissional e/ou pós-graduação. (UFBA, 2010, p.7)  

 

O curso tem uma carga horária total de 2.400 horas e duração mínima de seis meses. 

A estrutura curricular, como já foi dito, divide-se em duas etapas: formação geral e específica. 

Estas etapas de formação são: 

 

Estruturadas hierarquicamente em Eixos, Módulos, e Componentes Curriculares 

que se distinguem quanto à função que exercem na formação acadêmica dos alunos, 

e que podem perpassam as duas etapas. Adicionalmente, há o Eixo Integrador que, 

através das Atividades Complementares, ocorre em paralelo a estas duas etapas de 

formação, e o Eixo da Orientação Acadêmica/Profissional, constituída por ações e 

atividades em ambas as etapas do curso, e que têm como finalidade oferecer uma 

visão panorâmica das diversas áreas de investigação, práticas e profissões da saúde. 

A trajetória do aluno no curso pode seguir duas opções mutuamente excludentes: a) 

a formação na Grande Área de Saúde, correspondente à matriz curricular que será 

apresentada a seguir. b) a escolha de uma Área de Concentração a ser cursada a 

partir do 4º semestre do curso. O ingresso em cada Área de Concentração obedecerá 

a critérios específicos de admissão a serem definidos pela Coordenação da Área de 

Concentração de comum acordo com o Colegiado de curso do BI Saúde. Caso o 

aluno opte por não ingressar em Área de Concentração, automaticamente 

permanecerá na Grande Área de Saúde e não precisará se submeter a eventuais 

critérios de admissão. O presente projeto trata das Etapas da Formação Geral e da 

Formação Específica na opção da Grande Área de Saúde. As Áreas de 

Concentração serão objeto projetos pedagógicos individuais a serem desenvolvido a 

partir das contribuições de diversas unidades da UFBA, e, portanto, não constam do 

presente projeto. Cabe ressaltar que os currículos das Áreas de Concentração serão 

perfeitamente compatíveis com o currículo geral da Grande Área de Saúde, uma 

vez que a sua estrutura curricular se insere entre os componentes optativos e livres 

do currículo da Grande Área de Saúde. (UFBA, 2010, p.8-9, grifos dos autores)    

 

 O trecho acima é finalizado fazendo referência aos componentes optativos e livres do 

currículo da grande área de saúde. Nos componentes ou disciplinas optativas, o discente deve 

cursar onze disciplinas optativas a serem escolhidas dentre os componentes oferecidos pelas 

unidades de saúde aos alunos do BIS e/ou pelo Colegiado do BIS do IHAC.  Ao total a carga 

horária deve ser de 748 horas.      

Já os componentes de livre escolha podem ser cursados por qualquer disciplina da 

UFBA, de qualquer unidade. Para isso, os colegiados dos respectivos cursos pleiteados pelos 
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discentes devem oferecer os componentes aos alunos dos BI`s. Somados, os discentes devem 

cumprir 476 horas, o que corresponde a 7 disciplinas de 68 horas por semestre.    

Esta questão da oferta por parte do colegiado foi pauta de muito debate nos relatos 

captados na observação do campo que fiz. Diversos problemas surgem dentro desse contexto.  

 A etapa da formação geral abrange:  

 

Duração mínima de três semestres e é destinada a garantir a aquisição de 

competências e habilidades que permitam a compreensão pertinente e crítica da 

realidade natural, social e cultural. Esta etapa é comum a todos os alunos do BI 

Saúde, e possui carga horária total de 1020 horas, ou 1.200 horas se forem 

contabilizadas as Atividades Complementares. A Etapa da Formação Geral abarca 

integralmente o Eixo Interdisciplinar, formado pelo Módulo “Estudos sobre a 

Contemporaneidade” e pelo Módulo das “Culturas”. Esta Etapa também é 

constituída por três componentes curriculares obrigatórios do Eixo Linguagens 

(componentes do Módulo Língua Portuguesa) e por quatro componentes 

curriculares obrigatórios do Eixo Específico de Saúde, além de atividades e ações 

dos Eixos de Orientação Profissional e Eixo Integrador. (UFBA, 2010, p. 10)  

 

  Todos esses aspectos foram levados em consideração, de forma densa, no momento 

de elaboração do questionário. O currículo é composto por disciplinas em que os discentes 

têm muita liberdade de escolha. Das 30 disciplinas, 22 são de livre escolha ou optativas, ou 

seja, 73,3 % do currículo.  

 Dessa forma, fiz uma análise prévia do leque de componentes para tentar apreender 

dos alunos quais eram as representações dos mesmos sobre os graus de importância de cada 

conteúdo deste na formação em bacharel interdisciplinar.  

Dissecando um pouco os eixos, no interdisciplinar, o total é de 408 horas e é formado 

por dois módulos: o de Estudos sobre a Contemporaneidade e o Módulo Culturas. Os 

objetivos dos Estudos de contemporaneidade são engajados com a temática da natureza 

interdisciplinar, tendo como finalidade proporcionar uma compreensão elevada da atualidade 

em suas diversas dimensões. Como resultante, procura-se promover condições para uma 

―intervenção mais eficiente e lúcida nos processos sociais‖, UFBA (2010, p. 11). Sobre o 

módulo de culturas, como a área da saúde é considerada por eles como uma cultura científica, 

é pretendido que o trânsito por outras culturas como as humanísticas e a artística possibilitem 

a ampliação do lugar e do papel da ação do sujeito da grande área da saúde, indo além do 

entendimento mais restrito dos conhecimentos técnicos.       

Acho extremamente interessante a coerência e atenção que os formuladores deste 

Projeto Pedagógico tiveram ao tratar do léxico. Este parágrafo acima é recheado de mediações 

para justificar que até mesmo quando eles tratam de uma área específica do conhecimento, 
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eles tentam ser generalistas e interdisciplinares. Logo, ao invés de chamar somente de área da 

saúde, chama-se grande área da saúde e então é preciso atribuir às diversas dimensões 

envolvidas nesta dita grande área, descrevendo que ela permeia questões humanísticas e etc.  

Pelo viés da análise do discurso, isto traz a tona uma conotação ideológica de 

caminhar para a interdisciplinaridade (generalista), em contrapartida a especialização 

(profissionalização tradicional).  

No eixo linguagens pensa-se como apreender e aplicar da melhor forma a língua 

portuguesa, também promovendo um componente curricular de redação de textos acadêmicos 

em saúde. Além da apropriação de uma língua estrangeira moderna.  

O eixo formação específica em saúde, no que se refere à carga horária, é a metade dos 

componentes curriculares do BIS. É composta de três disciplinas obrigatórias e onze 

optativas. Atribui-se a esses componentes os objetivos de: ―Familiarizar o aluno com os 

saberes e as práticas do campo da Saúde; Familiarizar o estudante com a produção científica 

na área de saúde; Facilitar a realização de orientação profissional‖, UFBA (2010, p. 14).  

Quanto aos Componentes curriculares obrigatórios:   

 

A formação específica em Saúde inclui três componentes curriculares obrigatórios 

de 68 horas semanais, que oferecem as bases conceituais para a compreensão da 

saúde em suas dimensões objetivas e subjetivas, bem como contempla os 

conhecimentos necessários à análise da situação de saúde da população brasileira e 

das políticas e práticas organizadas socialmente para o enfrentamento destes 

problemas: HAC A10 - Introdução ao Campo da Saúde: 68 horas; HAC A40 - 

Campo da Saúde: Saberes e Práticas: 68 horas; HAC - Saúde, Trabalho e Educação: 

68 horas. (UFBA, 2010, p.14) 

 

O eixo integrador promove, como está descrito no trecho abaixo, uma interlocução 

social do componente disciplinar (da UFBA ou não) escolhido pelo discente com a realidade 

concreta. Considero este aspecto como uma dimensão importante desta formação que se 

propõe interdisciplinar. Como vimos em Casanova (2006), a interdisciplinaridade requer um 

pensar e uma ação no plano concreto material e histórico. Na época em que cursei minha 

primeira graduação, na própria UFBA, de 2002 a 2006, pude fazer uma Atividade Curricular 

em Comunidade, que tinha como foco promover ações em áreas de Reforma Agrária no 

interior da Bahia e na região metropolitana. Considero um momento de construção de 

consciência histórica fundamental para o entendimento da articulação entre o conhecimento 

produzido pela universidade, o conhecimento popular, um retorno social da universidade para 

a comunidade e um ensinamento da comunidade para a universidade. Na saúde existem várias 

intervenções também da UFBA nesse sentido, como o Estágio de Vivência no SUS (VER 
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SUS). Nas observações do campo pude reconhecer a dimensão deste processo para os 

discentes. Segue adiante uma descrição mais detalhada deste eixo:        

 

O eixo integrador é constituído pelas atividades complementares que totalizam um 

mínimo de 360 horas e tem como função proporcionar ao aluno a oportunidade de 

ampliar sua responsabilidade social e competências relacionais. Este eixo poderá 

estruturar-se como um conjunto de atividades curriculares e extra-curriculares de 

natureza bastante diversificada. São consideradas atividades complementares as 

seguintes: pesquisa, extensão, estágio, programas especiais, cursos livres, disciplinas 

de graduação e de pós-graduação, atividade curricular em comunidade (ACC), 

atividade curricular em instituição e quaisquer eventos de natureza acadêmica. A 

integralização da carga horária destas atividades é objeto de regulamentação 

específica da Congregação do IHAC (documento em anexo). O Colegiado do BI 

Saúde estimulará os alunos a se inserirem em atividades no campo da saúde, 

incluindo estágios em serviços de saúde, projetos de pesquisa sobre problemas 

de saúde e atividades de educação e comunicação social em saúde. (UFBA, 

2010, p. 15, grifos meus) 

 

 O projeto também contempla uma orientação acadêmica/profissional que resulta em 

ações, por parte do colegiado do BIS e da coordenação do IHAC, para ―oferecer uma visão 

panorâmica das diversas áreas de investigação, práticas e profissões de saúde enfatizando suas 

interfaces com atividades artísticas, científicas e humanísticas mais gerais‖. (UFBA, 2010, 

p.15). A grade curricular do curso que é bem auto explicativa (Anexo A).   

 O acesso aos cursos da UFBA são feitos via ENEM/ SISU. Logo, os candidatos ao 

curso de BIS devem indicá-lo como opção para pleitear uma vaga. Posteriormente, após 

finalizar o curso ou quando estiver perto da conclusão, o egresso pode tentar um Curso de 

Progressão Linear (CPL). Os critérios, eu discuto a seguir.  

Analisei o Edital de acesso aos Cursos de Progressão Linear para o ano de 2014. O 

objetivo foi entender como se deu o último processo de transição do BI para um curso 

tradicional. 

Primeiramente, é apontado que podem requerer inscrição no Processo Seletivo os 

estudantes do BI com provável integralização curricular no semestre letivo anterior ao início 

das atividades do semestre seguinte110 e portadores de diploma em BI da UFBA que não 

tenham realizado inscrição na condição de diplomado em BI em outro processo seletivo 

destinado a ingresso em CPL nos moldes deste Edital. 

Ou seja, o egresso do BI só tem uma chance para realizar a seleção do Curso de 

Progresão Linear. Todavia, no momento da inscrição, o candidato deverá optar por até três 

cursos e indicará a ordem hierárquica de sua preferência. Caso o candidato não obtenha êxito 

                                                           
110

 O candidato selecionado perderá o direito à vaga, caso não integralize o BI. 
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em nenhuma das opções, poderá concorrer às vagas não preenchidas, mediante nova inscrição 

(2ª rodada).   

O que percebo, de acordo com as falas dos discentes, é que no curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde, a maioria quer fazer, depois de formado no BIS, a progressão. O 

curso mais objetivado é Medicina. O discente descreve que o caráter generalista do curso é 

interessante, mas também quer fazer o curso profissionalizante.  

Para o aluno, esse curso acaba sendo uma aposta de que ele pode ingressar na CPL. 

Entretanto, se ele não passar, ele terá que tentar o vestibular tradicional.  

Continuo a apresentação dos critérios do edital de CPL (UFBA, 2014). O candidato 

deve se inscrever em um curso cuja área de concentração seja correspondente ao BI feito. Por 

exemplo, o discente formado em BIS só poderá concorrer aos cursos do grupo B (Ciências 

Biológicas e profissões da saúde), que tem os cursos de Ciências Biológicas, Farmácia, 

Medicina e etc. Também existe a alternativa de inscrição em algum CPL fora da área do BI, 

porém este curso pleiteado deve constar na lista de opções admitidas pelo colegiado do curso 

de progressão linear.  

Como critérios de seleção e classificação, o edital descreve o Coeficiente de 

Rendimento como um dos pré-requisitos, como podemos ver: 

 

Caso o número de postulantes ao CPL seja superior ao número de vagas, a 

classificação respeitará a ordem de preferência em que o curso figura na lista de 

opções de cada candidato e será feita de acordo com os critérios abaixo, na ordem 

indicada: 9.1- Ter cursado a Área de Concentração vinculada ao CPL pretendido; 

9.2 - Ter obtido maior Coeficiente de Rendimento, a ser computado com duas 

casas decimais, sem aproximação, incluindo-se em sua fórmula as notas 

padronizadas obtidas nos componentes curriculares obrigatórios e optativos da 

Área de Conhecimento do BI, multiplicadas pelo fator 2. (UFBA. 2014, p.3, 

grifos meus)   
 

 Este critério do edital acaba por induzir ao discente do BI, que pretende fazer o CPL, a 

um ritmo ou sentimento de preparação para um vestibular. É contraditório, pois as falas dos 

discentes registram que o curso generalista é interessante, que eles viram coisas muito 

pertinentes na graduação, no entanto, esta perspectiva não deixou de representar também o 

caráter preparatório que o curso tem. Diversas falas apontaram para essa perspectiva. 

Os quesitos de desempate, em situações de performance idêntica são:  

 

10. Em caso de empate, serão considerados os critérios de desempate na ordem 

abaixo: 10.1 - A maior média das notas obtidas pelo candidato nos componentes 

curriculares obrigatórios do seu BI. 10.2 - A maior carga horária cumprida em 

componentes curriculares obrigatórios da matriz curricular do CPL pretendido. 10.3 
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- A maior carga horária cumprida em componentes curriculares optativos da matriz 

curricular do CPL pretendido. (UFBA, 2014, p.3, grifos dos autores)  

 

 A não ser para os cursos que exigem habilidades específicas, que terá uma prova, os 

demais cursos têm como critério o Coeficiente de Rendimento. Então é possível compreender 

o peso que as notas finais de disciplina têm para cada discente.  

 Esse formato de edital justifica as falas dos discentes que atribuem às relações 

pessoais como uma das maiores dificuldades do curso. É difícil ter cooperação ou até mesmo 

fazer luta política111 em um ambiente cuja maior parte dos discentes querem fazer depois um 

CPL. 

 Infelizmente não consegui ter acesso ao quadro de inscritos e de concorrência dos 

candidatos aos cursos de CPL da UFBA. 

  Sobre o quadro de vagas e concorrência de todos os cursos da UFBA, analisei os 

dados do edital do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de Graduação da UFBA 2015.1 

(ver mais no Anexo B quadro de vagas UFBA).    

  O curso de BI em Humanidades noturno (Campus de Salvador) é o que oferece maior 

quantidade de vagas e maior concorrência112 também. São 300 vagas no total e uma relação 

candidato/vaga de 166. O BIS noturno (Campus Salvador) tem 200 vagas e uma relação 

candidato/vaga de 111. É o segundo mais concorrido dos cursos de BI`s empatado com Artes 

e Tecnologia noturno (Salvador). O BIS diurno (Salvador) tem 100 vagas e relação 

candidato/vaga de 55. 

 Os demais cursos da saúde apresentaram o seguinte cenário: Enfermagem (Salvador) 

oferece 40 vagas, com concorrência de 21 candidatos por vaga. O curso de Farmácia 

(Salvador) tem 56 vagas, relação candidato/vaga de 30.  Fonoaudiologia (Salvador) 24 vagas, 

concorrência de 13 candidatos por vaga. Medicina apresenta 64 vagas, concorrência de 35 

candidatos por vaga. Odontologia (Salvador) 48 vagas e relação candidato/vaga de 26. 

Existem mais cursos de saúde, porém penso que estes já representam uma amostragem 

interessante para ponderar a situação dos cursos de BI`s, particularmente do BIS. 

                                                           
111

 Na atualidade neoliberal, que impõe uma sociabilidade individualista às pessoas, em busca de realizações 

particulares, muitas vezes à mobilização política coletiva pode significar dedicar menos tempos para estudos. 

O resultado para os jovens pode ser a não realização de sua carreira. Logo, opta-se, corriqueiramente, por 

saídas individuais. O texto de Mortada (2013) retrata bem esse fenômeno. 

 
112

 A concorrência que me refiro é sempre a ampla e não a reserva de vagas.  
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 É visível que os Bacharelados Interdisciplinares estão com uma oferta de vagas bem 

ampla e uma procura igualmente acirrada. No geral, a concorrência para os BI`s é maior do 

que a dos cursos tradicionais da UFBA.  

 Talvez a grande oferta de vagas chame a atenção dos candidatos ao acesso na UFBA. 

No caso do BIS, a respectiva pesquisa me leva a concluir que muitos discentes estão vendo 

neste curso uma forma alternativa para ingressar no curso de medicina, pois 90% dos 

discentes aos quais apliquei o questionário queriam medicina. Não usei cálculos estatísticos 

para chegar a esta conclusão, assim como reconheço que o universo dos discentes é bem 

amplo e eu não consegui alcançar um número maior de discentes, foram 10, no total). Mas 

penso que é difícil que tenha sido mera coincidência que a maioria absoluta dos questionados 

pretenda fazer medicina.  

   Esta conclusão também foi maturada pela observação feita no Facebook, em que 

pude notar um grau de acirramento forte dos discentes para delimitar bem os critérios para os 

cursos de CPL. Logo, se essa é uma pauta que os mobiliza bastante e ela é protagonista nos 

debates políticos dos discentes, significa que há uma intensa busca por parte deles aos cursos 

de CPL. Logo, muitos encaram o BIS como uma passagem para tais cursos. Porém, como a 

própria concorrência desta seleção demonstra, não significa dizer que é um atalho mais fácil, 

pois os obstáculos são grandes (CR com alto padrão de corte, a concorrência maior do que nos 

cursos tradicionais e etc) 

 

 

6.2 Reportagens da grande mídia: uma fonte de pesquisa inusitada 

 

 

 Não foi um objeto de pesquisa a priori, mas ao longo deste estudo, acompanhei 

diversas notícias, na imprensa, sobre o REUNI. Duas delas me chamaram bastante atenção. 

Logo, me vi na necessidade de escrever sobre as mesmas, pois, inclusive, uma categoria de 

conteúdo foi desvendada nesta investigação.   

Na primeira reportagem que comentarei agora, fiz uma sistematização das informações 

verificadas. É uma reportagem da Rede Globo, do programa Globo Universidade, exibida em 

18 de Março de 2013113. O foco dado foi exatamente sobre os cursos de Bacharelados 

Interdisciplinares do IHAC da UFBA. A outra reportagem é também da Rede Globo e foi 

                                                           
113

 O link de acesso é: http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/videos/t/edicoes/v/globo-universidade-

18052013-bacharelado-interdisciplinar-integra/2578230/  
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exibida no Jornal Hoje, do dia 06 de Julho de 2015114. Tratava-se da escolha de profissões e 

no decorrer da reportagem, que contou com um entrevistado especialista, se falou de como é 

difícil para o jovem escolher uma profissão. Por fim, a modalidade de cursos de Bacharelados 

interdisciplinares foi apontada como uma alternativa para este público.  

 É interessante verificar também que este projeto inovador no Brasil vem sendo pauta 

da agenda da mídia brasileira, que ―comprou‖ a ideia deste projeto.     

A primeira matéria trouxe alguns elementos interessantes e serviu também para 

apresentar uma dimensão prévia das representações simbólicas tanto de discentes dos BI`s, 

quanto de alguns representantes institucionais significativos, como Naomar Almeida Filho. 

 Segundo os dados da reportagem, os alunos de BI não evadem nem 20%. A maioria 

vai até o final. Já nos cursos tradicionais a evasão é de quase 50%.  

  A UFBA, desde 2009, tem as 90 graduações tradicionais e mais os BI`s (4 áreas).  O 

ingresso é só pelo ENEM (em 2013). Atualmente a UFBA adotou o ENEM como forma de 

ingresso para todos os cursos. Somente 1/3 das disciplinas é de obrigatórias. Isto foi tratado 

como um trunfo do BI. Anamélia Franco (Coordenadora do BI em Saúde da UFBA na 

ocasião) argumenta que é uma vantagem a formação mais ampla desta proposta, assim como 

o transito entre áreas diferentes. Outra vantagem é o fato de não ter que escolher logo qual 

profissão vai seguir.  

Algumas falas de alunos indicavam que em estudos da contemporaneidade todos 

estudam tudo (todos estudantes dos BI`s). A interdisciplinaridade, segundo os discentes, 

promove interações e culturas com outras áreas, o que é interessante.  Outra aluna diz que um 

macete para cumprir esta jornada é focar no que eles acham importante pra nossa vida 

profissional e pessoal. O BI exige maturidade, pois após um tempo do curso, tem que saber 

qual rumo vai querer fazer.  Ela acha que o BI dá uma capacidade maior de discernimento 

para os estudantes do que os cursos tradicionais. Alguns representantes institucionais 

ponderam que esse é o futuro da universidade.  

Para Naomar Almeida Filho a proposta dos BI`s vem no intuito de transformar a 

universidade (UFBA) que é pautada em um modelo antigo. Ele argumenta que os BI`s são 

forjados em 2007-2008 na UFBA, após aprovação das cotas (2005), com intuito de abrir a 

universidade para compartilhar com os sujeitos recém ingressos os códigos culturais que não 

eram da sua origem social. ―O BI tem essa finalidade de acolher, incorporar e afiliar esses 

sujeitos à cultura universitária‖.  

                                                           
114

 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-hoje/t/quadros/v/diretor-academico-responde-

duvidas-sobre-escolha-da-carreira/4302334/  
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Notoriamente, essa fala de Naomar situa como um avanço democrático no acesso ao 

ensino superior público, em especial na UFBA, a criação dos BI`s.  Ele argumenta que está 

sendo buscada uma solução para inovação das universidades no Brasil e em outras nações. 

Encontraram no regime de ciclos uma alternativa, pois daria mais motivação e maturidade aos 

discentes.Os ciclos seriam três. O primeiro é o de formação básica generalista, no caso dos 

BI´s, dura três anos. O segundo ciclo seria um curso profissionalizante. Por fim seria o acesso 

à pós-graduação.  

Vejamos a figura ilustrativa:  

 

Figura 2: Articulação dos BI com os cursos do segundo e terceiros ciclos. Fonte: PP BI UFBA 2008a 

 
 

Naomar115 ressalta que o maior desafio foi montar uma equipe de sujeitos das áreas 

diferentes. As artes deram a liga na integração (sic). O propósito dele é inovar a universidade 

brasileira e se atualizar perante o mundo. 

Deduzo que ele foi um dos motivadores para a criação de um BI em saúde para que ele 

pudesse ter mais penetração nesta reformulação institucional, ele não transparece isso em fala 

alguma116, mas aponto isso, pois são poucas as universidades federais que incluíram o BIS 

como opção de curso. A Maioria que incorporou este projeto adotou BI`s em Ciência e 

Tecnologia, Humanidades, mas não Saúde.   

Também não se pode negligenciar que ele é um defensor, há muito tempo, de outra 

perspectiva de formação em saúde. Inclusive ele teve influência para a criação do curso de 

Saúde Coletiva da UFBA, em 2009, sendo um dos pioneiros no país. Hoje, Almeida Filho 

                                                           
115

 Fala dele na reportagem do Globo Universidade, de 18 de Março de 2013.  

 
116

 Acompanho debates com Naomar Almeida Filho desde 2002, quando ele era reitor da UFBA (de 2002 a 

2010). Atualmente ele é reitor pro-tempore da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Ele foi da 

Comissão de Implantação desta instituição, inaugurada em 2013.  
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continua impulsionando este movimento no país, ao assumir a reitoria da recém criada 

Universidade Federal do Sul da Bahia. Esta nova IFES tem como arquitetura acadêmica o 

modelo de ciclos via Bacharelados Interdisciplinares. 

Um professor temporário e ex-aluno do BI, Rafael Levi, concedeu entrevista e fala que 

os docentes que ele teve recentemente, de outras áreas, o influenciaram para o desempenho 

acadêmico dele hoje; ele se considera detentor de conhecimentos mais amplos do que quem 

teve uma formação mais técnica. Ele hoje transita tanto na área da tecnologia (Engenharia), 

quanto na docência.  

O diretor do IHAC, Sérgio Farias, descreve que embora após a conclusão do BI, o 

estudante possa atuar em uma área profissional, o BI não foi criado com esse intuito. O 

Objetivo do curso, ao ser criado, é de promover uma formação universitária geral, para o 

estudante conhecer a universidade e depois entrar em um curso profissional ou ir para na pós-

graduação. Esta é uma categoria de conteúdo importantíssima que o campo revela, a vocação 

do BI como curso generalista.  

A segunda matéria me chamou a atenção por comparar o modelo de BI brasileiro com 

os colleges dos EUA. O especialista Ismael Rocha argumentou que esta nação tem diversas 

modalidades de ensino superior e falou que a questão financeira é um elemento decisivo para 

a escolha dos discentes sobre qual curso vai fazer. Logo, os colleges são opções mais baratas 

por, isso tem alta procura.  

 Reconheço que necessitaria analisar de forma mais pormenorizada este projeto de 

educação superior, mas esta fala já transparece um dado considerável que é o valor 

diferenciado para as propostas de educação. Os cursos profissionalizantes são mais caros. Ou 

seja, é reconhecido que a possibilidade de obter uma profissão ao concluir uma graduação é 

mais importante do que ter somente um diploma de ensino superior generalista.  

 

 

6.3 Análise dos discursos dos discentes 

 

 

 Faço agora a análise do discurso dos estudantes que postaram mensagens nos grupos 

do Facebook. Debato os comentários (postagens, também conhecidos na linguagem do 
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Facebook como posts) dos grupos em que fui aceito117 ou dos grupos em que a visualização 

das postagens eram públicas. Ressalto que assim como a discussão sobre os questionários, 

preservarei em anonimato os nomes reais dos discentes. Atribui, então, nomes fictícios aos 

discentes.   

 O critério de seleção de escolha das falas dos grupos se deu pela proximidade com a 

temática da pesquisa. A pesquisa feita foi participante, pois eu estava nos grupos e interagi 

com algumas pessoas, no intento de solicitar a participação deles e também de divulgar para 

mais pessoas a pesquisa. Dessa forma, consegui ser aceito em mais grupos, também me 

apresentei melhor para alguns membros chave (do Centro Acadêmico), além de ter 

conseguido despertar o interesse de duas pessoas já formadas que pediram para responder o 

questionário. Uma delas alegou que a opinião dos egressos era até mais importante, 

vejamos118: ―Acredito que seja até mais importante ainda... Pq tem muita coisa pra ser 

analisada e mudada nesse nosso ciclo que é o BI e suas migrações para outros cursos‖ 

(Mariana)  

 Como é possível notar, a interação com os discentes foi bem proveitosa e interessante. 

Destaco que mantive a atenção para não me colocar com determinados posicionamentos que 

induzissem os estudantes a saberem quais eram meus pressupostos e hipóteses da pesquisa. 

Contive-me em apresentar o que queria investigar - as representações deles sobre a formação 

em BIS.   

 A observação participante que realizei permitiu-me captar informações de valor 

inestimável, como esta fala de um discente do IHAC:  

 

Começa agora a maratona que vai percorrer todas as unidades da Ufba para tratar da 

matricula dos estudantes do IHAC. Começamos na Escola Politécnica que recebe a 

reitoria, IHAC e Conselho Acadêmico de Ensino para apresentação da proposta de 

resolução que reserva 10% de vagas em todos os componentes curriculares sem 

pré-requisito dos demais cursos de graduação. É hora de dar dignidade ao 

processo de matricula dos estudantes do Ihac,    chegadelixão  !!!! (Neide, grifos 

meus)  

 

Esta fala poderia servir de epígrafe para este início de análise, pois revela inúmeras 

dimensões captadas no campo de estudo. Primeiro, demonstra que existe uma demanda 

                                                           
117

 No Facebook uma vez que você rastreia algum grupo que lhe interesse e este grupo é fechado, ou seja, não é 

aberto para visualização pública, você deve fazer um pedido de entrada e ser aprovado pelo moderador. Cada 

grupo tem seus critérios próprios para aceitar novos membros.  

 
118

 É válido destacar que a linguagem digital que os discentes lançam mão tem  recursos diferentes da linguagem 

padrão. Optei em geral por transcrever o texto da mesma forma que os discentes escreveram, uma vez que essa 

linguagem atualmente é de larga compreensão pelos usuários das redes sociais.   

https://www.facebook.com/hashtag/chegadelix%C3%A3o?source=feed_text&story_id=945546978842895
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discente por reconhecimento, por mais direitos institucionais (como a livre matrícula em 

disciplinas de todas unidades da UFBA); explicita que há um movimento político tanto  

institucional dos organismos administrativos do IHAC quanto da reitoria, por exemplo, para 

ampliar o reconhecimento dos BI`s, além de fortalecer o curso  como um todo. Destaco como 

os discentes assimilam isso como parte de suas reivindicações, que estão avançando (a 

resolução que garante 10% de vagas em todos componentes curriculares sem pré-requisitos 

para os discentes dos BI`s). 

Por fim, na mensagem ―#chegadelixão‖ traduz o inconformismo destes discentes que 

ficavam sempre no ―lixão‖, ou seja, uma espécie de lista de espera de inscrição em 

disciplinas, após o cadastro e aceite dos docentes e colegiados sobre a quantidade de 

estudantes que vão fazer cada componente curricular. O lixão remete a ideia do ajuste no que 

sobrar. Também esta linguagem elucida um pouco da linguagem atual da internet, com seus 

símbolos próprios. O uso do símbolo #, nos termos do ambiente das redes sociais 

contemporâneas, quer dizer hashtag, que segundo o site Wikipedia119: 

 

Tags são palavras-chave (relevantes) ou termos associados a uma informação, tópico 

ou discussão que se deseja indexar de forma explícita no aplicativo Twitter, e 

também adicionado ao Facebook, Google+ e/ou Instagram. Hashtags são compostos 

pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#). As hashtags 

viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca. Sendo 

assim, outros usuários podem clicar nas hashtags ou buscá-las em mecanismos como 

o Google, para ter acesso a todos que participaram da discussão. As hashtags mais 

usadas no Twitter ficam agrupadas no menu Trending Topics, encontrado na barra 

lateral do microblog. Por exemplo, quando um utilizador partilha algo com a hashtag 

#bluesky permite que os utilizadores dessa rede social ao pesquisarem pela hashtag 

#bluesky encontrem esse conteúdo. As hashtags devem ser curtas, isoladas e 

descrever a publicação da melhor forma possível.Devido ao seu uso difundido, foi 

adicionado no dicionário da língua inglesa Oxford em junho de 20141 2, sendo 

definido como:hashtag n. (nas mídias sociais de sites e aplicativo) uma palavra ou 

frase após uma cerquilha, usado para identificar mensagens relacionadas a um 

tópico específico; (também) o próprio símbolo da cerquilha, quando utilizada desta 

maneira.. (Wikipedia, 2015, grifos do site) 

 

 

6.3.1 Ata da Assembleia Geral de Estudantes do IHAC (01/06/2015) 

 

 

 A respectiva assembléia teve como pauta a conjuntura de greve docente e de 

servidores na UFBA.  Estavam presentes 140 estudantes. O primeiro trecho que destaco é o 

seguinte:  

                                                           
119

  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag . Acesso em: 07 de Agosto de 2015.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag#cite_note-1
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Nós não vamos pagar essa conta! Desde o início do semestre, quando os Centros 

Acadêmicos realizaram a Recepção Unificada Interdisciplinar, estamos discutindo 

qual universidade queremos e o papel dos Bacharelados Interdisciplinares para o 

avanço de um projeto de universidade pública de qualidade e popular. Não nos 

calaremos diante dessas ameaças ao ensino público! Os Bacharelados 

Interdisciplinares surgem como cursos potencializadores da democratização 

universitária, dando espaços aquelas e aqueles que antes eram excluídas do ensino 

superior público. No entanto, o pleno funcionamento desse projeto não tem sido 

possível devido a diversas dificuldades enfrentadas desde sua implantação. O nosso 

mínimo orçamento anual que gira em torno de 60 mil reias e não conclusão do 

prédio são algumas barreiras para consolidação desse grandioso projeto. É nesse 

sentido, que essa assembleia vota A FAVOR da GREVE ESTUDANTIL. (138 votos 

a favor , 0 contra, 2 abstenções)  

 

A respectiva fala capta que os discentes vêem nesta modalidade, de Bacharelado 

Interdisciplinar, uma forma de democratização do acesso ao ensino superior. Eles mesmos se 

enxergam como beneficiados do processo recente de possibilitar acesso às camadas antes 

excluídas das universidades federais. Entendo que eles interpretam isto como uma vitória, 

portanto, que não deve ser prejudicada seja pelo motivo que for. Os discentes, inclusive, se 

colocam à disposição de fazer uma greve para defender esse projeto.  

Particularmente o que eles apresentam nesse trecho é que a questão financeira e crise 

estrutural da UFBA podem colocar esta conquista histórica em xeque. Mas também eles 

apontam para a defesa de uma educação universitária pública de qualidade e popular.  

Logo, para eles a educação não dever ser privatizada, nem regida pelo mercado, deve 

ter uma qualidade socialmente referenciada. Entendo que eles têm a noção de que qualidade 

eles se referem. Seria uma qualidade que trará benefícios imediatos na sua formação e futuros 

também após a conclusão do curso.   

O trecho demonstra uma noção altamente introspectada da importância do acesso a 

este curso na vida dos discentes.  

Analisando a pauta de reivindicação extensa, um aspecto precioso para esta tese 

aparece ―Discussão sobre Projeto pedagógico‖. Ou seja, é uma preocupação dos discentes dos 

Bacharelados Interdisciplinares como um todo debater este projeto de formação, debater qual 

a qualidade que os discentes se referem. Detalhando a pauta de reivindicação:  

―1- Congelamento do calendário acadêmico até o termino na greve 

2- Orçamento participativo 

3- Trancamento das matérias pós - greve garantido 

5- Garantia da segurança na saída dos alunos dos cursos noturnos e mobilidade no 

campus (segurança no campus e iluminação) 

6- Garantia da suspensão de aulas dos professores substitutos no período de greve e 

da finalização do semestre com os eles após a greve. 

7- Mais pontos de distribuição do RU (lotação) 

8- Garantia da qualidade das aulas. Sem aulas por email. 

9- Contra os ataques conservadores do Congresso (redução da maior idade penal, 

PEC e corrupção) -> Monção (MP‘s e PL4330) 
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12- Ampliação imediata o quadro de docentes no IHAC 

13- Conclusão e inauguração do prédio destinado ao IHAC urgentemente‖  

 

 

6.3.2 Fórum BI Saúde 

 

 

 O critério de transição dos cursos gerais do BIS para o Curso de Progressão Linear 

(CPL) é um dos assuntos mais tratados nos debates coletivos dos discentes. É latente a 

preocupação deles em protagonizar a elaboração de critérios o mais coerente possível com a 

pauta estudantil, como é possível detectar nessa fala de uma representante do Centro 

Acadêmico: 

 

―Segue aquilo que já foi proposto na última Assembleia Geral do BI em Saúde. 

Foram colocadas propostas e uma delas foi mais votada. 

―CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO BI-CPL PARA FORMANDO A PARTIR DE 

2016‖ 

Proposta 1: 2,5 obrigatórias BI em Saúde, peso 2 para outras matérias de saúde e 

peso 1 para artísticas e humanísticas. 

Proposta 2: Pesos atuais e volta do desvio padrão. 

Proposta 3: CPL pretendido e matérias de saúde peso 2, obrigatórias e matérias 

científicas do IHAC peso 2,5 e artísticas e humanísticas com peso 1. 

Proposta 4: manter como está. 

Proposta MAIS VOTADA: peso 2 em matérias de saúde, peso 2 para CPL 

pretendido, peso neutro para artísticas e humanísticas (não entrar para CRBI). 

No entanto, como houve pouco tempo para que cada um defendesse e debatesse 

acerca das propostas, resolvemos abrir este espaço do Fórum. De modo que, será 

possível propor outros possíveis critérios de transição que aqui serão discutidos e 

levados como propostas para serem votadas na próxima Assembleia Geral. 

Att., 

Gestão Inovação‖  

(Grifo meu)  

 

 O que entendo dessa deliberação mais votada e da fala final é que a preocupação, por 

parte dos discentes, com a construção democrática de alternativas é constante. Talvez, por 

acharem que em algumas situações eles foram preteridos na formulação das características da 

transição do BIS para o CPL.  

 Também compreendo que eles já vislumbram, ainda no BIS, qual curso querem fazer 

no CPL, pois reivindicam que as disciplinas do curso de CPL sejam aproveitadas na contagem 

do Coeficiente de Rendimento, assim como demandam que as disciplinas de saúde do próprio 

BIS sejam mais contempladas com a contagem de CR. Chamou-me atenção a deliberação de 

não contabilizar no Coeficiente de Rendimento as disciplinas gerais do BI (ligas à 

humanidade e artes).  
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 É interessante esta falta de sincronia no discurso dos discentes, pois em outras 

postagens, como veremos adiante, é pautado que o curso de BIS é inovador, deve formar um 

profissional de saúde com maior conhecimento das relações humanas e com uma visão mais 

ampliada de mundo. 

 No entanto, segundo os formuladores do projeto de BIS, o aspecto diferencial dos 

cursos de Bacharelados Interdisciplinares é justamente o caráter interdisciplinar e a 

possibilidade dos estudantes circularem por áreas do conhecimento diferentes, que são 

negadas nos cursos tradicionais. Na reportagem do dia 18 de Maior de 2013120 também, 

alguns discentes, inclusive do curso de BIS, ressaltam que é altamente importante o acesso a 

conhecimentos diversos. 

 É possível pensar também que devido às condições acirradas, retratadas em várias 

postagens, da transição do BIS para o CPL levem os discentes a defenderem aquelas 

condições que lhes sejam mais favoráveis para assegurar as melhores condições possíveis 

para concorrer dignamente a uma vaga do CPL.   

 É compreensível o ponto de vista estudantil uma vez que muitos discentes do BIS já 

aparentam ter convicção no curso que querem fazer, terminado o ciclo básico. Logo, eles 

buscam desde já as disciplinas de maior afinidade. Logo, estas, para eles, deveriam ter maior 

peso no cálculo do CR, pois favoreceria a lógica da transição para os cursos tradicionais. 

 Também esse discurso pode se justificar porque alguns discentes apresentam 

dificuldades nas disciplinas obrigatórias da área de humanísticas e de artes. Logo, uma vez 

que eles têm afinidade maior com a saúde, seria mais proveitoso contabilizar somente a 

pontuação destas disciplinas cursadas.  

 Pode-se pensar também que o nível de concorrência é demasiadamente alto, 

sobretudo, para os cursos de maior concorrência, como Medicina, e se diminuíssem a 

quantidade de disciplinas para o cálculo do CR, maior seria a probabilidade de se garantir um 

desempenho mais eficiente, para conseguir a pontuação para ter acesso a uma vaga no CPL.  

 De fato esta proposta encaminhada na assembleia merece outras ponderações e é nesta 

linha que os discentes apontaram. Um exemplo de debate a ser feito e que não verifiquei nas 

postagens é: qual seria então o número mínimo de disciplinas da área da saúde, sejam 

optativas, de livre escolha ou não, que cada discente teria que fazer para se considerar um 

cálculo justo do Coeficiente de Rendimento? Outra pergunta é: os discentes que gostam da 

                                                           
120

 Ver: http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/videos/t/edicoes/v/globo-universidade-18052013-

bacharelado-interdisciplinar-integra/2578230/  



252 

 

 

área da saúde, mas que têm um bom desempenho na área de humanidades e artes, não 

estariam sendo prejudicados?  

 Enfim, estas problematizações mereceriam outra pesquisa para aferir o desempenho 

geral dos discentes em todas as disciplinas e em cada área específica. No entanto, tal 

propósito foge aos limites deste texto.         

 

 

6.3.3 Grupo Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

 

 

 Trato aqui de uma única postagem que chama atenção para que os discentes debatam o 

projeto dos BI`s. O elemento motivador da elaboração do texto foi a alegação de uma situação 

de preconceito contra uma aluna do Bacharelado Interdisciplinar (o caso não foi detalhado, 

nem o nome da aluna divulgado, assim como qual curso de BI).  

 Aparentemente foi uma situação constrangedora sofrida por uma aluna do BI em 

Humanidades, pois a postagem é do Centro Acadêmico deste curso. Na mensagem é dito que 

a aluna foi expulsa, porém não explica o motivo, nem descreve de que expulsão se trata, se de 

sala de aula, ou se a discente sofreu assédio moral e por isso se viu em situação em que não 

seria mais viável continuar no curso. Talvez, pela característica do texto, seja algo de amplo 

domínio da comunidade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências prof. Milton Santos - 

UFBA. 

 O texto argumenta que não foi a primeira vez que isto ocorreu. Todavia, não é claro se 

já tinha acontecido algo contra esta aluna, se a mesma discente já recebeu outras queixas com 

esta conotação, ou se não é inédito este tipo de caso com alunos de BI.  

Mais em seguida, na postagem, é ponderado que a UFBA tem professores favoráveis 

ao curso. Entendo que a professora protagonista do episódio pode ser contrária ao BI. Sobre 

tal argumentação também cabe interpretação de que deve haver outros docentes contrários ao 

curso. Abaixo segue um trecho do texto: 

 

Este caso individual está sendo resolvido da devida maneira, através do aparato 

Institucional adequado, no qual é imprescindível para consolidação do respeito. Ao 

mesmo tempo, se restringir a isso, e não debater um problema geral, é perda de uma 

oportunidade histórica de pautar o que precisamos, pois a professora que 

discriminou teve uma motivação e um alvo específico, e como foi falado antes, isto 

não é inédito.Pra começar, o preconceito também é fruto de uma desinformação, 

por isso é necessário debater o nosso projeto com todas as congregações da 

universidade, que por consequência iremos debater com todos os professores. 
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Devemos discutir também com os alunos, quais são nossas disciplinas, como nosso 

curso é organizado e como isso pretende reestruturar a Universidade, e 

consequentemente o mercado de trabalho. (Grupo BI em Saúde, 2014, grifos 

meus)  
 

Como é possível verificar na citação, institucionalmente os organismos da UFBA 

estavam tomando providências que contemplassem os discentes. Mas a postagem alerta para a 

necessidade de debater coletivamente o caráter do curso dos BI`s, pautar isso internamente na 

UFBA e por fim, levar essa discussão também para o mercado de trabalho.      

Dentro desta lógica de pensamento, para os discentes, a desinformação ainda vigente 

sobre os BI`s seriam motivos geradores desta problemática. Logo, o debate na UFBA é 

configurado como imprescindível.  

Mas o final do trecho me parece muito interessante, pois alerta que além das fronteiras 

da UFBA, o curso de Bacharelado Interdisciplinar pretende também reestruturar o mercado de 

trabalho.  

Penso que esta fala revela que então esse mercado de trabalho atual ainda pode não 

contemplar os egressos deste curso. Esta tônica permite a interpretação de que nem todo o 

mercado está tão modificado assim, como descrevem os formuladores da proposta de BI`s, 

pois ajustes ainda se fazem necessários para contemplar estes novos diplomados. Mas 

sobretudo, a passagem atribui um grau de importância ao mercado e de uma formação que 

também dê conta deste elemento. A fala retrata que para eles mercado de trabalho, formação e 

construção do curso estão associados diretamente. 

Um argumento que merece ser destacado é referente à importância da 

interdisciplinaridade como construtora de saber e de valor social na formação acadêmica. Mas 

é ressaltado que ela por si só não se revolve, ou seja, os membros participantes desta 

formação em BI deveriam se engajar socialmente para que a visão mais ampla que a 

interdisciplinaridade gera, ganhe força social.  

A passagem abaixo indica alguns direcionamentos que os egressos do BI podem 

buscar posteriormente. Encontrei também estas respostas na aplicação do questionário de 

pesquisa.  

 

Quem se forma no BI, trabalha com o que?''. São imensas possibilidades, e vai de 

acordo com nosso curriculo, e como utilizaremos este conhecimento, seja apenas 

com o BI (o BI é um curso superior), seja depois com o CPL (que não é uma 

obrigação) ou no Mestrado (podemos depois do BI fazer mestrado diretamente, e 

inclusive temos excelentes cursos de pós graduação no nosso Instituto (IHAC).  

(Grupo BI em Saúde, 2014)  
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Por fim, é sugestionado que é preciso ir além da universidade, necessita-se debater 

este projeto com a sociedade. Um posicionamento bem evidente é que este curso forma para a 

sociedade. Esta leitura pode refletir as próprias ações que os discentes fazem, de levar a 

proposta de palestras sobre os BI`s nas escolas.   

Finalizo a análise desse texto compreendendo que o próprio discurso discente oscila 

entre o reconhecimento de que a formação universitária deve ir para além do mercado, ou 

seja, deve ser uma formação socialmente referenciada. No entanto, este elemento não é 

descarto, nem menosprezado em momento algum por eles. A questão que vem sendo muito 

debatida pela comunidade discente dos BI`s é como equacionar formação, engajamento social 

e garantia de sobrevivência futura, via trabalho.   

 

 

6.3.4 Posts do perfil do Centro Acadêmico do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde   

 

 

 Fiz um levantamento dos principais posts do perfil do Facebook do CABIS (Gestão 

Inovação), desde a criação do perfil, em Junho de 2014 até o final da gestão do CA, em Maio 

de 2015.  

 O próprio nome da gestão era bem sugestivo, ―inovação‖. O teor das postagens 

apontavam para a necessidade de inovar as relações entre o corpo universitários do BIS, 

tornando as relações mais democráticas, assim como foi tema recorrente a modificação dos 

critérios de transição. Havia sempre uma chamada para que mais discentes entrassem nos 

grupos do Facebook do BIS e discutissem.  

Os pontos centrais da plataforma da gestão Inovação foram: critérios de transição, 

aproveitamento de matérias, reduzido número de docentes do IHAC, bolsa de pesquisa, 

extensão universitária, eventos acadêmicos, combate ao racismo, respeito a diversidade, 

dentre outros. Estes pontos eu capturei em uma postagem referente à campanha para a eleição 

da chapa. Pude notar, por meio do tempo que acompanhei a gestão, que houve coerência entre 

o anunciado e a conduta política. Chamo atenção para os pontos que pude observar. Foram 

devidamente tratados em assembléias e outros debates. Por coincidência, eram os temas de 

estudo da minha tese (critério de transição e aproveitamento de disciplinas).       

Os membros da respectiva direção do CABIS se definiram como suprapartidários e 

foram reconhecidos pela comunidade discente desta forma. Além de sempre ressaltarem a 

importância da mobilização estudantil em prol das pautas específicas do curso. Apesar disso, 
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questões gerais como debate sobre a greve da UFBA, também foram levantados. Vale 

ressaltar que esta posição resultou em uma legitimidade orgânica da gestão perante os 

estudantes.  

Uma característica marcante da gestão era a leitura política de que se fazia necessário 

dar encaminhamento às pautas construídas nas assembleias. Assim como fazer uma gestão 

descentralizadora. Algumas falas, ao longo das postagens, ponderavam que algumas 

dificuldades institucionais poderiam se desenhar, a exemplo da incorporação da UFBA, em 

relação às mudanças nos critérios de progressão desejados pelos discentes. Contudo, isto 

nunca foi fator desmotivador da luta deles. 

 O teor das postagens foram mais voltados para os seguintes assuntos: a descrição da 

atuação do CABIS (assunto mais recorrente), a transição do BI para o CPL (segunda temática 

mais postada), divulgação do BIS no ensino médio, debate sobre o novo perfil do profissional 

de saúde,  humanização em saúde, ocupação da reitoria, dificuldade de matrícula (diante do 

novo sistema) e a jornada em defesa da UFBA .  

 Nem todos os assuntos serão devidamente detalhados a seguir, pois não é este o foco 

da tese e também por não haver condições objetivas para detalhar tantas nuances. Porém, 

penso que o registro do que se passa de modo geral é importante. Focarei no viés da tese, 

assim como foi feito nos tópicos anteriores. 

Notei que das várias convocatórias de assembleias, um ponto de pauta muito presente 

era o critério de transição (de BIS para CPL). A exemplo da primeira assembleia convocada 

pelo CABIS (Gestão Inovação), em Abril de 2014: 

 

―É AMANHÃ HEIN GALERA, COMPAREÇAM!!! 

Assembleia Geral do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

Em função da solicitação das e dos estudantes, e também pela importância das 

pautas, o Centro Acadêmico do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde vem por 

meio deste convocar todos e todas os e as estudantes do BI em Saúde para a" 

Assembleia Geral do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde". Com as seguintes 

pautas: 

1- Percentual de aproveitamento de matérias no BI em Saúde 

2- Critérios de Transiçao BI CPL para os formandos a partir de 2016. 

Esta assembleia tem como finalidade a elaboração de 3 documentos, sendo eles: 1 - 

Sugestão de um percentual máximo de componentes curriculares a serem 

aproveitados, exclusivamente, no BI em Saúde. O documento será apresentado no 

Colegiado do BI em Saúde. 

2- Documento solicitando a celeridade da elaboração e divulgação dos critérios de 

transição para os formandos a partir de 2016. O documento será apresentado na 

Congregação do Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton Santos 

(IHAC) 

3- Sugestão de Critérios de Transição BI-CPL para os formandos de 2016. O 

documento será apresentado na Congregação do Instituto de Humanidades Artes e 

Ciências Professor Milton Santos (IHAC) 
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Tanto a sugestão do percentual máximo, quanto a sugestão dos Critérios de 

Transição BI-CPL serão elaborados no dia da assembleia geral, conforme sugestão 

dos e das estudantes presentes. E a aprovação da sugestão se dará por maioria 

simples( 50% + 1) dos e das estudantes presentes na assembleia. 

Data: 16 de Abril de 2015 

*Horário: 16:30 

Local : Auditório 1 do PAF V 

*Conforme regimento interno do CABIS se o quórum não for atingido as 16:30, as 

17 horas a assembleia será deliberativa com os estudantes presentes. 

Sua participação é imprescindível neste espaço! 

Atenciosamente, 

Centro Acadêmico do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - Gestão InovAÇÃO 

2014/2015‖ 

 

 A relatoria dessa assembleia apresenta, no final, os encaminhamentos deliberados pelo 

coletivo de discentes reunidos. O que me chamou a atenção foram os respectivos pontos: a 

entrega de uma petição pedindo celeridade na elaboração e divulgação da transição do BI-

CPL. A proposição deu a entender que, de fato a proposta deliberada pelos discentes foi 

encaminhada para o colegiado do curso de BIS, com o indicativo de promover mudanças na 

transição BI-CPL. Os estudantes demandam, inclusive, agilidade na aprovação do texto final.   

A seguir o teor da relatoria:  

 

RELATORIA 

ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES BI EM SAÚDE 

PRESENTES (QNT.): 160 

1. PAUTA 1 ―PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS NO BI 

EM SAÚDE‖: 

- Explicação do motivo da pautada e da viabilidade de construir uma resolução 

própria do Colegiado do BI em Saúde; 

-Posicionamentos levantados acerca do aproveitamento: alguns levantam eu não se 

deve sequer haver aproveitamento devido a necessidade de cursar pelo menos os 6 

semestres mínimos do BI; uma pessoa fala a cerca da necessidade de haver 

aproveitamento para não repetir coisas já vistas em outros cursos de graduação; 

viabilidade de aproveitar no entanto cursar as obrigatórias; de que deve haver um 

percentual justo para todos os tipos de estudantes; 

Proposta 1: porcentagem de 10% fora e 20% graduado de dentro da UFBA. 

Excluindo a possibilidade de aproveitar artísticas e humanísticas. 

Proposta 2: 20% alunos dentro da UFBA e 10% alunos fora da UFBA, mas que esse 

aproveitamento seja ―transformado‖ em carga horária complementar. 

Proposta 3: 25% de aproveitamento para quem é graduado de dentro ou fora da 

UFBA, já estabelecido pelo MEC. Não aproveitar artística nem humanística. 

Proposta 4: 25% de fora da UFBA e 40% de dentro da UFBA. 

Proposta 5: 30 % pra quem é da UFBA e 25% de fora. Sem aproveitar artística e 

humanística. 

Proposta 6: 20 % para fora e dentro da UFBA aproveitando somente as livres e não 

das artisiticas e humanísticas. 

Proposta MAIS VOTADA: 40% dentro da UFBA e 20% de fora da UFBA. 

Tendo que cumprir as obrigatórias de saúde, artísticas e humanísticas em 3 

anos mínimos. 

2. PAUTA 2 ―CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO BI-CPL PARA FORMANDO A 

PARTIR DE 2016‖ 

- Apresentação da petição e de como está o panorama para formandos até 2015. 
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Proposta 1: 2,5 obrigatórias BI em Saúde, peso 2 para outras matérias de saúde e 

peso 1 para artísticas e humanísticas. 

Proposta 2: Pesos atuais e volta do desvio padrão. 

Proposta 3: CPL pretendido e matérias de saúde peso 2, obrigatórias e matérias 

científicas do IHAC peso 2,5 e artísticas e humanísticas com peso 1. 

Proposta 4: manter como está. 

Proposta MAIS VOTADA: peso 2 em matérias de saúde, peso 2 para CPL 

pretendido, peso neutro para artísticas e humanísticas (não entrar para CRBI). 

- Ficou decidido que um novo espaço será feito para debater melhor os critérios 

de transição e para que sejam lançadas novas propostas. 

ENCAMINHAMENTOS: 

- Entrega da petição pedindo celeridade nos processos de elaboração e 

divulgação da transição BI-CPL. 

- Próxima assembleia com data ainda a definir. Ideias sugeridas para pautas da 

próxima assembleia: Transição BI-CPL em menos de três anos. “Bi-bacharéis”. 

Debate sobre ciclos e Área de Concentração. Aumento de vagas para o CPL. 

- Nova discussão sobre critérios de transição BI-CPL (Grifos meus)  

 

 O ponto 1 tratou do percentual de aproveitamento de disciplinas no BIS. Este ponto é 

de fundamental importância para os critérios de CPL. Entendo, por meio dos debates dos 

discentes, que havia um descontentamento com alguns estudantes que faziam do BIS um tipo 

de pré-vestibular121. Ou seja, estes alunos cursavam matérias mais ―simples‖ para eles, com 

intuito de obter um bom CR e saiam na frente de outros alunos, no quesito rendimento.  

Porém, alguns discentes que priorizavam no seu curso fazer disciplinas típicas da área 

da saúde e que poderiam, ocasionalmente, não obter boas notas, ao final do curso de BIS, 

ficariam prejudicados na transição para o CPL, pois os alunos que fizeram disciplinas com um 

intuito pragmático de aumentar o CR estariam em vantagem.  

 Desse modo, o propósito do BI, que é ampliar seus conhecimentos gerais, a partir do 

que lhe é enriquecedor academicamente, seria sobrepujado em nome de uma lógica 

imediatista de fazer a disciplina mais conveniente para aumentar o CR.  

 Diante de um curso tão recente, os critérios constantemente são ajustados ou os 

discentes encontram os ―atalhos‖ para a entrada em cursos tradicionais. Novamente, este 

aspecto coloca em xeque o debate entre a concepção epistemológica do BIS e as 

representações simbólicas diversas que os discentes têm sobre estes. 

 Concluo que o caráter generalista do curso ainda não foi incorporado por todos 

discentes do BIS. É necessário fazer uma reflexão sobre este tema, pois a respectiva 

assembleia estava bem cheia e representativa. E pelo que percebi (no vídeo da votação 

postado pelos discentes) os votantes estavam em grande sintonia. Porém, não é para se 

                                                           
121

 Este sentido de pré-vestibular foi dito pelo discente Nélio, alegando que certos discentes encaravam o BIS 

como a forma mais fácil de se instrumentalizar para passar nos concorridos cursos tradicionais de saúde da 

UFBA. Tal visão, para ele e maioria dos votantes na assembleia, é que é uma distorção do caráter de formação 

geral do BI. Pois, você reduz a formação com amplas possibilidades ao preparo mais conveniente possível para 

passar em um curso desejado e de ampla concorrência no vestibular da UFBA.      
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desprezar que os discentes ausentes também podem não ter comparecido à reunião política 

por discordarem da tendência hegemônica que se desenhava na votação da assembleia. Em 

outras palavras parece haver no curso de BIS um grande percentual de alunos que concebe 

este curso exatamente de modo pragmático (como denominou Nélio122 de um pré-

vestibular).       

 Sem dúvidas, a observação das assembleias e debates foi fundamental, para além do 

questionário, pois verifiquei as contradições concretas dos posicionamentos políticos e 

acadêmicos dos discentes. Além de captar mais amplamente os debates nevrálgicos. Vejamos 

a fala de Nélio: 

 

O que não podemos deixar é que determinadas pessoas usem o nosso B.I apenas 

como um trampolim fazendo de um curso que é tão rico no que diz respeito a 

acumulo de conhecimento em um "ultra, mega, super pré-vestibular", que se 

resume em apenas um semestre. Como das vezes anteriores esta decisão coletiva foi 

mais um tapa-buraco, pois enquanto não conseguirmos um B.I bem solidificado 

como o do projeto escrito, teremos que criar ações para banir ou dificultar 

indivíduos de se beneficiar as custas de pessoas que lutaram 3 anos arduamente 

pelos seus objetivos.(estudante Nélio, grifo meu)  

 

 Outro discente dialoga com ele: 

 

Concordo plenamente contigo parceiro [Nélio]. Tanto que fiquei muito feliz com a 

mobilização organizada. Só vi da proposta 5 pra frente no video, as propostas 

estavam boas, principalmente no quesito de barrar o aproveitamento das culturas. Só 

achei equivocada o engessamento de um tempo para formar obrigatório. Para mim 

fere o sentido de fazer aproveitamento (de qualquer curso). Mas, respeito demais a 

decisão democrática de quem está vivendo na pele. E desde sempre tomamos essas 

medidas paliativas não é? A questão é que de tapar buraco em tapar buraco, um dia 

soterra-se o curso. Bonito mesmo será ver essa galera tomar corpo, crescer e 

EXIGIR uma reforma mais completa. Aproveitar que o vice reitor é da casa. E creio 

muito que ainda verei isso acontecer. (Bernardo)   

 

 Nélio responde: ―Se avexe não estou sentindo que não vai demorar muito para 

acontecer a tão esperada completude do B.I, se essa galera se mantiver mobilizada como tava 

hoje dificilmente seremos parados.‖ 

A proposta aprovada para esse ponto foi: ―40% dentro da UFBA e 20% de fora da 

UFBA. Tendo que cumprir as obrigatórias de saúde, artísticas e humanísticas em 3 anos 

mínimos.‖  

 Lendo novamente o debate, é ilustrativo o posicionamento de alguns discentes em 

defender que as matérias de artes e humanidades nem entrassem para contagem do CR. Estes 

                                                           
122

 Lembrando que este nome é fictício, assim como os demais nomes de discentes pesquisados que cito a seguir.  
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alunos faziam uma leitura que esses componentes eram mais fáceis. Mas não foi a tendência 

majoritária, que acabou mantendo percentuais nas artes e humanidades. 

 Mas o debate também transparece que há um engajamento de muitos discentes para 

fazer valer o teor original da proposta do BIS, que é a formação livre, não profissionalizante, 

generalista. Ou seja, há uma forte representação simbólica de que é possível construir 

este curso, com tais características, mesmo diante de todos enfrentamentos a serem 

feitos.  

Algumas ponderações dos discentes apontaram também para a transição em menos de 

três anos. Mencionou-se a reformulação na concepção dos ciclos e das áreas de concentração 

no currículo, mas não ficou muito bem descrito o conteúdo da discussão.  

 Por fim, uma demanda importante apareceu: o aumento do número de vagas para o 

CPL.  

 Penso que tanto a busca pelo aumento de vagas, quanto cogitar a contração do tempo 

necessário para migrar do BI para o CPL representam que ainda muito cedo no curso de BIS, 

muitos discentes já têm o entendimento que querem fazer um curso tradicional 

(profissionalizante).  

 Apesar desta proposta não aparecer com a contagem de votos recebida, ela aparece na 

relatoria, o que demonstra o grau de relevância deste debate para os discentes. Pode-se 

levantar a hipótese de que não necessariamente os discentes que entram no BIS têm dúvidas 

sobre qual profissão querem se preparar para atuar futuramente. Assim sendo, é possível 

questionar um dos motes de criação do curso, que é possibilitar ao discente o ganho de tempo. 

Enquanto ele escolhe uma área para fazer o CPL, ele faz os estudos interdisciplinares 

generalistas e mais humanizadores na área da saúde.       

 Esta representação encontra-se evidentemente em choque e em disputa no curso do 

BIS. Da parte dos docentes há uma vanguarda que defende o caráter interdisciplinar do curso. 

E pensa isso como o diferencial desta graduação, logo abrir mão disso não faria sentindo 

nenhum, uma vez que não haveria mais distinção entre os cursos de BI e os tradicionais.  

 Muitos discentes corroboram  com esta tese e fazem a disputa para generalizar este 

ponto de vista. Inclusive, esta pesquisa verifica que é um discurso de considerável hegemonia 

por parte dos discentes do BIS.  

 Contudo, também verifica-se que alguns discentes concebem o curso de modo mais 

pragmático. Ou seja, como tirar proveito do mesmo para ingressar em um concorrido curso de 

saúde tradicional da UFBA.    
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 Continuando os comentários das postagens do CABIS, houve uma que divulgava o 

debate ―O novo perfil do profissional em saúde: avanços e Desafios". O motivo de destacá-la 

é que trata-se de uma atividade que contou com a participação de uma docente que é bem 

engajada na construção do curso, o que demonstra uma sintonia do CA com o propósito de 

fortalecer o caráter originário da formação em BI.  

 Um post anunciava o debate com título: ―O que te faz um doutor?". Foi um debate 

com outros CAs, pelo que constatei. O aspecto interessante deste debate é que provavelmente 

houve uma problematização sobre qual percurso hoje o discente faz para se tornar não mais 

aquele velho ―doutor‖, mas um novo profissional da saúde.   

 Apesar da chamada da discussão ser em forma de interrogação, o que pressupõe que 

haverá um mínimo debate que vai mostrar dois ou mais pontos de vista distintos, é forte ver 

como ainda a noção de um tipo de profissional da saúde (o clássico doutor, com jaleco, 

clínico...) move as representações simbólicas na saúde.  

  Outra postagem interessante se referiu a um posicionamento crítico dos Centros 

Acadêmicos do IHAC em relação à matrícula de 2015, pois o processo foi informatizado e 

pelo que foi relatado, houve um problema para efetivar as inscrições dos discentes do BI. O 

que me saltou os olhos foi uma crítica à lógica institucional que não foi hábil em lidar com 

essa operacionalidade, o que acirrou os ânimos dos discentes sobre o acesso às disciplinas de 

fora do IHAC. Os discentes alegam que eles já sofrem bastante preconceito em outras 

unidades da UFBA, ponderam que há falta de integração na universidade e que estes 

problemas já são grandes o suficiente.  

 

 

6.3.5 Grupo BI em Saúde 2013 Noturno  

 

 

 O grupo foi criado em Abril de 2015 e é um dos que notei que mais tem comentários 

sobre disciplinas cursadas. Os discentes partilham bastante experiência sobre como está sendo 

cursar determinados componentes curriculares, características dos docentes e demais 

informações similares. As questões sobre as metodologias adotadas em cada disciplina 

também foram pontos de pauta.   
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 As opiniões dos discentes, em geral, eram favoráveis às experiências cursadas, não 

havendo variação de opinião entre os componentes obrigatórios, da área da saúde ou 

optativos.    

 Os discentes constantemente publicavam informes acadêmicos, como calendário de 

matrícula e abertura do Edital de CPL. Críticas ao critério que permite ao egresso de BI tentar 

somente uma vez o acesso ao CPL eram comuns. 

 Um dos posts tinha um informe do diretor do IHAC na ocasião. A mensagem dele 

justificava um problema operacional que gerou muita dificuldade de inscrição em disciplinas 

para os discentes. Ele relatava que a inscrição em componentes de outras unidades 

acadêmicas da UFBA não dependiam só da boa vontade do IHAC. Era necessário que as 

unidades disponibilizassem as vagas para a inscrição feita pela internet pelos próprios alunos.  

 Desta forma, havendo um problema desta ordem, ele havia feito um relatório para a 

Pró-Reitoria de Graduação da UFBA e demais instâncias administrativas da universidade 

responsáveis pelo controle operacional de matrículas.  

 O aluno Nilson postou um dos conteúdos que achei mais interessante nesta pesquisa. 

Ele divulgou uma consultoria que ele estava fazendo para os alunos de BIS, com intuito de 

―mostrar os melhores caminhos para alcançar o CPL de maneira mais consciente de uma 

forma que nenhum orientador acadêmico passará para vocês. OBS: Os interessados devem 

montar um[a] turma com no mínimo 10 pessoas e entre em contato comigo inbox123‖.  

 O detalhe é que mais do que somente os dez alunos recomendados se demonstraram 

interessados. Ao total, 13 pessoas responderam publicamente, com uma afirmativa, a 

mensagem dele. 

 Vale ressaltar que um mês antes ele havia publicado uma mensagem informando a 

abertura do Edital de CPL, apontando como era difícil aquele processo, desejando boa sorte 

aos candidatos e etc. Ele também informou que já era a segunda vez dele fazendo o curso de 

BIS. Deduzi que ele pode ter feito uma primeira vez e desistiu e agora estava fazendo 

novamente e parecia ser concluinte ou recém graduado.  

Alguns posts informavam a preparação para o primeiro Encontro Nacional dos 

Estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares (ENEBI), em 2014. O encontro foi realizado 

na própria UFBA.  A partir dessa investigação, constatei mais um aspecto importante deste 

campo de pesquisa, a saber: a organização dos estudantes em relação à construção desse curso 

de Bacharelados Interdisciplinares. Mesmo não sendo o foco desse capítulo, nem objeto 

                                                           
123

 Na linguagem do Facebook, inbox significa uma mensagem pessoa para ele. Privada.  
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específico de estudo da tese, considerei necessário fazer uma análise do teor da Carta 

Convocatória do I ENEBI.     

 

 

6.3.6 Comentários sobre a Carta Convocatória do I Encontro Nacional dos Estudantes dos 

Bacharelados Interdisciplinares 

 

 

A carta tem cinco páginas e inicia com um parágrafo que afirma que historicamente o 

movimento estudantil vem debatendo o papel da universidade brasileira e uma das prioridades 

é pensar a universidade para além da formação de profissional dos indivíduos, sendo a 

referencia na sociedade um eixo central. Conjuntamente, a preocupação com a 

democratização deve ter uma atenção especial também.  

 O documento é uma espécie de manifesto dos discentes dos Bacharelados 

Interdisciplinares. Contendo as diretrizes centrais de luta e um breve posicionamento político 

sobre as mudanças recentes nas políticas públicas brasileiras, particularmente, a de educação.  

É louvável a iniciativa dos discentes, pois em pouco tempo de existência destes cursos 

já conseguiram mobilizar força nacionalmente para promover este 1º encontro de estudantes. 

Desta forma, as pautas discentes poderão ser mais discutidas em todo território nacional e de 

forma organizada. Tentei ter acesso às resoluções do encontro, mas infelizmente, não obtive 

sucesso, todavia a carta convocatória está publicada na internet. A pauta central é:  

 

1) a estrutura curricular, física, técnica e pedagógica de algumas universidades que 

ainda não dialogam com a proposta interdisciplinar de ensino superior; 2) a falta de 

reconhecimento acadêmico e social da proposta interdisciplinar; 3) a qualidade da 

permanência oferecida aos estudantes interdisciplinares, que em muitas realidades 

não leva em conta o perfil desse público, o dificultando especialmente o avanço 

daqueles economicamente vulneráveis; 4) o pouco diálogo e articulação com outros 

departamentos da universidade, o que em muitos casos interfere em uma das 

principais atribuições dos bacharelados interdisciplinares, ou seja, a possibilidade de 

circulação por diferentes campos do conhecimento; 5) e o fato de alguns BIS ainda 

manterem pouca ou nenhuma aproximação com a sociedade, contradizendo sua 

função emancipadora e humanística. (CARTA DE CONVOCAÇÃO DO 1º 

Encontro Nacional dos Estudantes dos BIS, 2014, p.3) 

 

 O primeiro e o quarto pontos diagnosticam o problema de que a universidade vive um 

dilema, que é a construção de um curso novo, em contrapartida a lógica institucional ainda 

não dá conta desta proposta em construção.  
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 Como foi possível analisar nos tópicos anteriores, os problemas operacionais, como a 

inscrição em disciplinas externas, dificuldade de relação com docentes de outras unidades é 

uma constante no curso. 

 O segundo tópico e o quinto chamam a atenção para a dificuldade ainda latente da 

sociedade acadêmica e social de entender a proposta pedagógica dos cursos interdisciplinares.  

 Sobre este ponto, penso que os discentes, tanto do CABIS, quanto os que elaboraram 

esta carta, se deparam com um limite teórico que é não analisar os cursos de Bacharelados 

Interdisciplinares sob o prisma da categoria analítica Qualificação Profissional.   

 O entendimento histórico, teórico e político desta categoria para os trabalhadores é 

crucial para elucidar como as profissões são forjadas, como os trabalhadores se apropriam de 

determinados parâmetros para estabelecerem uma luta em favor de um trabalho mais 

qualificado e permeado de direitos, assim como, a própria leitura das modificações sociais que 

a categoria sofreu no processo neoliberal recente.   

 O que quero chamar atenção é que o capitalismo impõe mudanças na sociabilidade 

contemporâneas, o que resulta na própria demanda por novos processos de formação de 

trabalhadores. Ramos (2006) situa como ocorre a passagem da lógica da qualificação em seu 

sentido amplo, para a formação por competências e habilidades.  

 Desse modo, o REUNI tem uma similaridade com este movimento geral, pois seus 

princípios epistemológicos reconhecem as mesmas categorias que os formuladores da lógica 

da pedagogia das competências.  Logo, apesar do discurso enunciado dos cursos de BI 

sugerirem uma formação crítica, emancipadora, contraditoriamente, o programa está pautado 

pelo reconhecimento da sociabilidade contemporânea do capitalismo tardio. 

 O BI é portanto, expressão desta contradição, pois se reivindica transformador 

pedagógico das relações hierárquicas velhas, enraizadas  e ultrapassadas das universidades 

federais brasileiras, mas aponta como horizonte superador o ajuste à nova realidade 

contemporânea, que são os desafios da sociedade do conhecimento, da sociedade pós-

industrial.  

 Em suma, não é a sociedade que não reconhece ainda esta nova formação, pois não 

têm as ferramentas para tal, mas a lógica social atual de mercado contempla em certos postos 

este tipo de egresso e outras parcelas não, a exemplo das profissões da saúde. 

 Por mais que uma formação generalista em saúde seja interessante para tornar o 

estudante e possível futuro profissional de saúde mais crítico e conhecedor da realidade 

brasileira e do SUS, as próprias profissões de saúde, pautadas no acúmulo histórico 
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construído pela nossa sociedade, ainda demandam profissionais detentores de conhecimentos 

especializados nesta área.  

 O mercado de trabalho mudou sim, porém nem tanto quanto apontam os entusiastas 

dos BIs e este incorpora por contradição e por hierarquia as diferentes formações.      

 O terceiro elemento da pauta é referente à política de assistência estudantil ainda falha, 

o que interfere na permanência dos mais vulneráveis.    

 A citação a seguir elucida uma incorporação por parte dos discentes do discurso dos 

pressupostos dos formuladores dos BI`s, transcrito na seguinte afirmativa um curso de 

graduação voltado para as ―novas demandas contemporâneas‖. Também o próprio discurso de 

que uma Universidade Nova está sendo construída. Há também aqui uma compreensão das 

pautas socialmente referenciadas e importantes que o REUNI proporcionou:  

 

Um projeto democrático que assegure uma educação emancipatória e de 

qualidade a seu povo, que dialogue com os desafios contemporâneos das gerações 

que constroem a sociedade, que tenha qualidade compatível aos desafios que 

exigem a produção do conhecimento e que tenha o acesso universalizado a todos 

os que tenham interesse por uma formação superior se faz necessário. Para 

construir uma universidade brasileira que cumpra mais além do papel de difusora e 

reprodutora do conhecimento, esta precisa ser capaz de dialogar e beber da 

experiência de tudo o que é desenvolvido nas mais diversas formas de saber. O êxito 

desta missão, contudo, só é possível através da integração dos diversos campos do 

conhecimento, das artes, passando pelas ciências e tecnologias, até as humanidades, 

compreendendo que só coadunando os elementos de cada uma dessas áreas, 

conseguiremos revigorar o espírito universitário, cuja premissa deve basear-se na 

reflexão, na valorização da cultura e das potencialidades do nosso país. É neste 

contexto se apresenta o debate sobre os bacharelados interdisciplinares no Brasil, 

com as oportunidades advindas do REUNI, que não apenas possibilitou à 

universidade brasileira um processo de reestruturação, expansão e 

democratização do acesso, como também materializou experimentos necessários 

na arquitetura curricular das instituições que aderiram ao programa. Os BIS 

nascem no bojo desses experimentos, e têm como premissa geral, a articulação dos 

saberes das mais distintas origens para a produção do conhecimento e a análise 

concreta da realidade e da sociedade. Os Bacharelados Interdisciplinares ampliam 

a capacidade da universidade brasileira de contribuir efetivamente para as 

transformações necessárias ao nosso país, formando indivíduos críticos, criativos 

e reflexivos, capazes de se colocar enquanto sujeitos ativos de seu tempo e 

conscientes destes desafios. Sabemos que muito foi feito neste ultimo período no que 

diz respeito à inserção de parcelas historicamente excluídas no ambiente acadêmico, e 

destacamos os BIS como ferramenta fundamental neste processo, contudo, temos a 

compreensão de que este ciclo precisa ser consolidado de maneira sustentável, com 

fortes investimentos nas políticas de reparação social, permanência estudantil e ações 

afirmativas, pautas que estão no horizonte das próximas conquistas. Para levar adiante 

essa expansão qualitativa, o rompimento com o modelo unicamente disciplinar, 

imbuído na lógica do isolamento e da departamentalização das áreas do conhecimento, 

bem como o combate ao elitismo e conservadorismo que domina importantes setores 

da instituição universitária, constituem, ao mesmo tempo, etapas e desafios à 

universalização e interdisciplinarização da universidade em todo seu potencial 

estratégico de formulação de novos e melhores projetos de sociedade. É 

imprescindível que essa Nova Universidade seja um espaço plural, em público e 

atividades. Que não se circunscreva, como lembrou Anísio Teixeira ―a de um espaço 
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difusor do conhecimento ou um local de conservação das experiências humanas‖, mas 

que valorize todas as potencialidades da construção cultural do povo brasileiro e que, 

sobretudo, esteja a serviço do desenvolvimento social, econômico e cultural do nosso 

país. (...) Reconhecemos e nos orgulhamos dos avanços importantes que os cursos 

interdisciplinares obtiveram ao longo do pouco tempo desde sua implantação e 

difusão, da mesma forma como também destacamos alguns aspectos que ainda 

desafiam a qualidade, o entendimento e a função catalizadora de mudanças que 

os BIS reservam para a universidade e para a sociedade de forma geral. (CARTA 

DE CONVOCAÇÃO DO I ENEBI, 2014, grifos meus)  

 

 Chama-me atenção a conotação política da carta, pois reflete bastante um alinhamento 

com setores da esquerda mais ligados ao PT, a UNE e ao PC do B. Vê-se o diagnóstico dos 

problemas da educação e o reconhecimento de que as medidas recentes das políticas públicas 

de educação do governo federal, a exemplo do próprio REUNI, são positivas e fundamentais, 

além de democratizar oportunidades para as classes historicamente desfavorecidas.   

 Se compararmos este discurso com outros agrupamentos políticos fortes no 

movimento estudantil da UFBA e nacional, como a juventude do PSOL e do PSTU, o 

posicionamento é bem distinto. Como exemplo disto, quando o REUNI foi lançado, muitos 

militantes destes últimos partidos defenderam a bandeira contrária ao programa. E diversas 

críticas, a exemplo da própria indagação sobre qual universidade nova estaria sendo 

construída foram feitas.  

 A respectiva carta do ENEBI cita como inspiração a Carta da Bahia, feita pela UNE, 

em 1961, no I Seminário Nacional da Reforma Universitária. Na ocasião, a UNE tinha como 

referência a reforma universitária de Córdoba, em 1918, na Argentina. Este movimento teve 

os estudantes como protagonistas e a luta por mais democracia na universidade era um foco 

central.  A própria UNE reconhece que esta carta da Bahia  tinha um aspecto bem voltado 

para a configuração de outras relações na universidade, que superassem a hierarquização forte 

ainda nestas instituições, além do mais alegava-se que elas formavam profissionais muito 

individualistas.  

Posteriormente, a Carta do Paraná (1962), apontava para a necessidade de uma 

reforma universitária, que mudasse a estrutura dessa educação superior. Além de pautar uma 

luta para além dos muros desta instituição, como as transformações sociais. Isto vem sendo 

um marco de referência política para a UNE até os dias atuais   

 Por fim, este foi mais um documento importante e enriquecedor deste objeto, feito 

pelos discentes. Quem assinou a carta foram as respectivas entidades:  DCE/UFBA, 

DCE/UFABC, DCE/UFRN, DCE/UFSC,  DCE/UFOPA  ,DCE/UNIFAL, CABIH–UFBA, 

CABIS–UFBA, CACET–UFBA, CABIA–UFBA, CABIH–UFJF, CABI–UFOPA, 
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CABIC&T–UNIFAL, UEB–União dos Estudantes da Bahia, UEE SP-União dos Estudantes 

de São Paulo, UEE MG-União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, UCE–União 

Catarinense dos Estudantes, UNE–União Nacional dos Estudantes.  

 

 

6.4 Análise dos questionários 

 

 

 Antes de entrar neste momento que é o mais minucioso desta pesquisa, é necessário 

explicar um pouco alguns critérios adotados para formular o questionário, assim como quais 

são suas principais características.  

No momento em que delimitei os componentes curriculares que indiquei no 

questionário (ver apêndice A) escolhi algumas disciplinas que me pareceram mais próximas 

tanto da proposta pedagógica anunciada pelo Projeto Pedagógico do BIS quanto pelas 

disciplinas mais próximas aos conhecimentos mais voltados específicos da saúde (menos 

abrangentes).    

 Resgatando a discussão que iniciei sobre o critério de saturação da amostragem dos 

dados de pesquisa, as reflexões de Fontanelle e colaboradores (2008, p.20) são proveitosas 

para este estudo, uma vez que compartilho com os autores a leitura de que ―a seleção dos 

elementos decorre, sobretudo, da preocupação de que a amostra contenha e espelhe certas 

dimensões do contexto, algumas delas em contínua construção histórica‖.  Logo, as categorias 

de conteúdo levantadas são portadoras dos aspectos que considero suficientes para dialogar 

com as hipóteses de pesquisa construídas anteriormente, assim como refutar algumas e 

acrescentar informações que antes se revelam no campo das aparências. É importante ressaltar 

que este critério tem coerência com o método teórico-metodológico que me referenciei.  

 Os resultados que aponto são frutos deste olhar sociológico, materialista histórico e 

dialético, não resultantes de probabilidades ou estatísticas.  

 Para fazer a discussão tomei como referência as categorias analíticas levantadas ao 

longo dos últimos anos de pesquisa, são elas interdisciplinaridade e qualificação 

profissional, mas também me dediquei a apreender as particularidades do objeto, as 

categorias de conteúdo que brotaram com a pesquisa de campo. O próprio questionário foi 

elaborado com este intuito.    
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 Uma vez que considero como objeto as representações simbólicas dos discentes, que 

se apresentam na individualidade dos mesmos, mas que guardam fortes relações estruturais 

(das mediações que apontei ao longo do texto), me interessou verificar o que de comum tem 

nas respostas dos discentes, mais do que entender em um universo micro (ou psicológico) as 

representações de cada aluno(a) do BIS. Desde os primeiros estudos mais sistemáticos no 

campo das ciências sociais, como as elaborações de Durkheim e Marx, que este procedimento 

é considerado válido, superando a perspectiva positivista de fazer ciência.  

 Por este motivo, utilizei como método também a análise do discurso, em que se levam 

em consideração os contextos sociais, a história e as ideologias dos grupos. Comparei as 

representações dos discentes com o discurso dos formuladores dos cursos de BI`s, assim 

como verifiquei as proximidades das representações dos discentes (individualmente) com o 

que pude verificar nas observações participantes dos grupos do Facebook.  

 Novamente as reflexões de Fontanelle e colaboradores (2008) ajudam-me a verificar a 

coerência metodológica adotada neste doutorado, mesmo fazendo a ressalva que a pesquisa 

em questão não é na área da saúde, mas sim sociológica e materialista histórica:  

 

O conceito de saturação teórica é amplamente utilizado em pesquisas qualitativas na 

área da saúde, sendo invariavelmente citado em estudos metodológicos que 

contemplam o tópico amostragem intencional. O conceito encontra respaldo 

científico no pressuposto da constituição social do sujeito que, na Teoria das 

Representações Sociais, reflete-se no conceito de determinação social das 

representações individuais e, na Análise do Discurso, no conceito de determinação 

histórica e social das formações discursivas e da fala. (...) O ponto de saturação da 

amostra depende indiretamente do referencial teórico usado pelo pesquisador e do 

recorte do objeto e diretamente dos objetivos definidos para a pesquisa, do nível de 

profundidade a ser explorado (dependente do referencial teórico) e da 

homogeneidade da população estudada. (FONTANELLE et al., 2008, p. 25-26) 

 

 

6.4.1 Perfil dos discentes pesquisados 

 

 

O universo dos alunos pesquisados foi basicamente composto assim: seis mulheres e 

quatro homens. O discente mais velho tinha 27 anos de idade e os dois mais novos 19. A 

média de idade foi de 19,6 anos. Somente dois discentes já possuíam outro tipo de formação. 

Um numa área de humanas (Filosofia) e outro tem curso profissionalizante na área da saúde 

(instrumentação cirúrgica).  
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A respeito do período que cada discente se encontra na faculdade, no momento de 

aplicação do questionário (2015.1, de 01 a 20 de Julho de 2015), um aluno se encontrava no 

primeiro semestre, outros dois não foi possível identificar qual período estavam, pois as 

pessoas responderam o questionário de modo equivocado. Na pergunta ―Qual período você 

está cursando?‖ A resposta foi ―noturno‖. As demais sete pessoas, curiosamente, estão no 

quinto período da faculdade. Coincidiu que a maioria dos discentes que responderam eram 

deste período.  

O ensino médio de todos foi feito em formação geral. A maioria (sete discentes) 

consideram que a formação no ensino médio foi suficiente para fazer o curso de BIS. Metade 

dos pais fizeram também um curso de ensino superior. Seis alunos são oriundos de escolas 

privadas de ensino básico. Quatro estudaram na rede pública. Uma pessoa estudou um tempo 

em rede privada e a outra metade em rede pública.  

A metade deles soube do curso por meio de consulta na internet e o restante por meio 

de informações de amigos e/ou parentes.   

 

 

6.4.2 Categorias de conteúdo da pesquisa: esmiuçando as informações do questionário 

 

 

  As respectivas categorias que discutirei são consideradas de conteúdo, pois conforme 

aponta Kuenzer (1998) são próprias do objeto de pesquisa. Algumas delas levantei 

previamente, uma vez que estudei fontes secundárias de autores que discutiram este tema e 

tais elementos apareceram com muita veemência nos textos lidos. Como exemplo, é possível 

destacar ―o valor simbólico de ter um diploma da UFBA‖, maior e principal universidade 

da Bahia‖. Também delimitei previamente outras, pois com os estudos sobre o perfil do curso 

e as características mais elementares, as categorias de conteúdo já se revelavam, a exemplo do 

possível paradoxo que os discentes vivem entre ―formação generalista e formação 

profissionalizante‖ (por meio dos CPL). Os questionários me permitiram entender 

justamente o objetivo principal desta pesquisa, que é entender as representações simbólicas 

dos discentes sobre a formação no BIS.  

 Como corriqueiramente acontece, a análise do campo permite a delimitação de mais e 

novas categorias de conteúdo, algumas até inimagináveis antes de se fazer a pesquisa. Assim 

ocorreu neste trabalho.  
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 Para facilitar o entendimento do leitor, as perguntas e proposições do questionário 

colocarei entre ―aspas‖, as respostas em itálico e as categorias oriundas das respostas 

destacarei em negrito.  

 Na pergunta: ―Qual (ou quais) motivos o(a) levou cursar o Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde (BIS)?‖ 

A proposição ―Foi o único curso para o qual fui aprovado(a)‖ teve uma resposta. A 

alternativa ―O caráter generalista do curso‖ foi apontado por cinco alunos. Dois discentes 

assinalaram somente esta proposição, mas mesmo assim, demonstraram que pretendem depois 

fazer o curso de CPL de Medicina. Todos que marcaram esta proposição pretendem fazer um 

Curso de Progressão Linear (segundo ciclo). Nove querem Medicina e uma quer tentar 

Odontologia. Duas querem tentar pós-graduação, a nível de mestrado (terceiro ciclo), 

inclusive. 

A proposição ―Quero realizar procedimento de transferência interna para outro curso‖ 

foi sinalizada por sete pessoas.  

Sobre esta resposta, uma discente (Fernanda), ainda no primeiro semestre do curso, 

assinalou somente esta opção (de uma lista de seis proposições). Ela também apontou que 

quer fazer medicina, no segundo ciclo e depois o mestrado no terceiro ciclo.    

As representações simbólicas de Fernanda (19 anos) apresentam elementos 

interessantes, pois ela já no primeiro semestre do curso expressa de forma bem convincente 

que quer fazer mestrado e medicina, após o primeiro ciclo (o BIS).  

Isto dialoga com um pressuposto nada inédito, mas que é balizador para este estudo, 

de que nem todos os discentes jovens entram na graduação tão indecisos e sem saber ao certo 

se gostam de determinada área do conhecimento ou não.  

Os formuladores dos BI`s utilizam a noção de que a maioria dos jovens faz uma 

escolha precoce ao decidir por um curso profissionalizante na inscrição do vestibular. Um dos 

motivos que eles atribuem a evasão é esta escolha supostamente muito precoce.       

A estudante Denise respondeu: 

 

―O caráter generalista do curso me interessou, Para complementar a formação 

técnica, Mais chance de entrar no mercado de trabalho, Outra forma de ingresso pro 

curso pretendido já que eu já trabalhava na área que queria (como instrumentara 

cirúrgica), e estava saturada de estudar assuntos de ensino médio. Além do mais, 

valorizei o fato de posteriormente possuir no curriculum duas graduações (...)‖  

 

 Esta resposta é interessante, pois a discente considera que o curso generalista é atrativo 

para ela fazer uma graduação. Ela, como é possível notar, atribui a uma formação em ensino 
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universitário uma boa chance de ingressar no mercado de trabalho ou de se colocar numa 

situação melhor. Vale ressaltar que ela tem uma formação prévia técnica na área da saúde. 

Outro detalhe dessa preciosa fala é que ela aponta para a chance de, numa só investida, ter 

dois diplomas da UFBA. Um primeiro – de BIS – e o segundo oriundo do CPL.   

 Ela também atribui ao ensino universitário um componente simbólico significativo, na 

medida em que se demonstra saturada de estudar assuntos relacionados ao ensino médio.  

 Aqui a categoria valor simbólico do diploma se revela, assim como o valor de 

estudar numa universidade, não mais em cursos técnicos ou de ensino médio. Estas 

categorias convergem com a categoria bourdiana de aquisição de capital cultural e 

reconversão em capital econômico.  

 Quando indagados ―se eles tinham algum interesse especial nesse curso?‖ Sete 

afirmaram que sim e três que não. Ao perguntar a estes sete qual interesse especial seria, 

algumas respostas indicaram o seguinte: 

 

―A partir do momento em que comecei a entender o curso e o seu caráter inovador 

eu me sinto empolgado a buscar uma formação mais voltada a humanização e que vá 

de encontro ao sistema biomédico.‖(Sílvio)  

―Além de poder migrar para (sic) medicina, que é o curso que almejo me graduar no 

futuro, vou ser uma profissional com uma visão de Saúde mais ampla.‖(Fernanda)  

―Hoje, além (sic) do interesse de ingressar em outro curso de graduação, tenho 

interesse em já (sic) iniciar a minha vida acadêmica a partir do BI com o mestrado 

em saúde comunitária (sic).‖(Bianca)  

―Minha formação e ingresso no curso (Cpl) pretendido.‖ (Denise)  

―Construir bases em diversas áreas do conhecimento‖ (Cristiane)  

―Além de aprender mais sobre saúde pública pelo qual no BI de Saúde se vê muito 

sobre este assunto, quero cursar medicina no meu 2º ciclo.‖(Mário)  

 

 É visível que estas respostas revelam uma constatação já feita anteriormente neste 

capítulo, de que os discentes incorporaram o discurso dos formuladores do projeto do BIS, de 

que este curso permite uma visão ampliada da saúde, mais humanizada, socialmente 

referenciada, voltada para atenção básica (saúde coletiva ou saúde pública), além da clínica e 

uma formação mais ampla (crítica). 

 É possível delimitar as categorias de conteúdo ―Formação humanizada em saúde‖ e 

―profissional de saúde humanizado‖, a partir das falas de Sílvio, Mário, Fernanda, Cristiane 

e Bianca.  

 Bianca, inclusive, demonstra o interesse em fazer pós-graduação em saúde 

comunitária, o que reflete uma visão de saúde além da hegemônica (clínica ou biomédica).      
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 O interesse em cursar medicina já aparece em algumas falas, como um interesse 

especial em fazer esta graduação, mesmo que para eles a formação no BIS é mais ampla do 

que em medicina.  Falas de Mário e Fernanda.  

 Voltando um pouco a categoria valor simbólico do diploma, a força desta categoria 

aparece na seguinte pergunta feita ―Porque você escolheu esta instituição?‖  

 Sete discentes elegeram a UFBA por ser uma universidade pública, cinco afirmaram 

que entendem que ela é uma instituição de qualidade. Duas escolheram esta universidade 

somente pelo fato dela ser pública.  

 Vejamos um pouco mais das respostas sistematizadas abaixo:  

 

―Por ser uma instituição pública‖ (Bianca e Denise)  

―Por ser uma instituição pública, Por ser uma instituição de qualidade‖ (Elisa)  

―Por considerar que a UFBA me trará importantes possibilidades acadêmicas e 

profissionais‖ (Lauro, Mário e Fernanda)  

―Por ser uma instituição pública, Por ser uma instituição de qualidade, Por 

considerar que a UFBA me trará importantes possibilidades acadêmicas e 

profissionais‖ (Isabela)  

―Por ser uma instituição pública, Por ser uma instituição de qualidade, Tenho 

interesse especial nesta instituição, Por considerar que a UFBA me trará importantes 

possibilidades acadêmicas e profissionais‖ (Sílvio)  

―Por ser uma instituição pública, Por ser uma instituição de qualidade, Tenho 

interesse especial nesta instituição, Por considerar que a UFBA me trará importantes 

possibilidades acadêmicas e profissionais‖ (Guilherme)  

―Por ser uma instituição pública, Por ser uma instituição de qualidade, Porque 

somente aqui oferecia o curso que eu queria, Por considerar que a UFBA me trará 

importantes possibilidades acadêmicas e profissionais‖ (Cristiane)  

 

De acordo com o debate sobre a qualificação profissional, no seu sentido mais amplo, 

ou seja, como relação social, Ramos (2006) apud Schwartz (1995), historicamente os 

diplomas representam para o trabalhador qualificado, esta dimensão social, ou seja, o 

reconhecimento social sobre o valor deste título. As representações dos discentes apontam 

para este mesmo sentido.   

Além da própria dimensão conceitual, que é a aquisição do diploma ou de uma 

formação. A respeito da dimensão experimental, ou seja, no que se refere aos aspectos do 

mundo do trabalho em si e de conteúdos específicos de certas profissões, sete discentes 

almejam que esta formação, na UFBA, signifique futuramente uma boa possibilidade de 

acesso ao mundo do trabalho ou possibilidades acadêmicas. A maioria dos discentes aqui 

pesquisados pensam em acessar o mundo do trabalho, por meio da aquisição da formação 

universitária.  

Esta constatação confirma a hipótese inicial deste trabalho, relembrando-a: a estrutura 

do curso de BI em saúde da UFBA não contempla o conceito de qualificação profissional 
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como relação social, cuja relevância social e política foi construída historicamente pela classe 

trabalhadora. Isso se manifesta nas representações simbólicas dos discentes deste curso, em 

especial, na dicotomia entre seus anseios e as possibilidades de atuação profissional. 

 Tratando agora dos componentes curriculares do curso, fiz a seguinte indagação: 

‗Enumere (na escala de 1 a 5) os componentes curriculares a seguir com base no grau de 

importância que você atribui em sua formação:‖ 

Nesta etapa do estudo, tentei apreender as representações simbólicas dos discentes, no 

que se refere ao grau de importância que os componentes curriculares têm para eles, tentando 

captar se existe uma diferenciação entre os distintos eixos do conhecimento e etapas da 

formação previstas no currículo do BIS.  

Vale ressaltar, que sobre as disciplinas, também captei anteriormente nesta tese, todo 

um debate fruto das observações dos grupos do Facebook. As atas e demais registros das 

assembleias, principalmente, foram bem proveitosas.  

Como exemplo, antecipo, a decisão majoritária da assembleia de Abril de 2014 

(analisada através dos posts do CABIS) que decidiu propor alterações no critério de acesso ao 

CPL e indicou que as disciplinas da área do módulo de culturas (artísticas) e humanísticas 

deveriam ter peso neutro para a contabilidade do Coeficiente de Rendimento.  

Estudei o currículo e elenquei algumas disciplinas que julguei pertinente. Esta decisão 

é difícil, uma vez que este currículo tem um leque de disciplinas optativas, componentes 

livres muito elevado. Ou seja, é um currículo flexível, de acordo com as premissas já 

estudadas até aqui.  

 Portanto, a escolha das disciplinas presentes no questionário não deixam de 

representar uma escolha arbitrária da minha parte. Tentei utilizar os critérios de apresentar ao 

menos um componente por eixo, dialogar também com os princípios difundidos pelos 

formuladores do curso, tais como: humanização da saúde, profissional de saúde humanizado. 

Logo, priorizei estas disciplinas. Especificando um pouco: Introdução à Epidemiologia, 

Política de Saúde e Sociedade, Cultura e Saúde 

  Estes campos do conhecimento acima refletem um pouco o debate sobre a atenção 

básica em saúde, saúde preventiva e não curativa, etc.  

 Elenquei também propositalmente uma disciplina tradicional da saúde, a Anatomia, 

que é própria e obrigatória em vários cursos profissionalizantes desta área.   
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  Além das observações dos grupos do Facebook, tentei aferir aqui as representações 

deles sobre os módulos de culturas e humanidades, por meio dos componentes: Sociedades e 

Culturas e Culturas Baianas.  

 Ao total foram 19 disciplinas apresentadas como opção para eles marcarem o grau de 

importância que cada uma tem para eles. Disponibilizei (na condição de questão obrigatória 

para ser respondida) uma escala de 1 a 5.  

Também forneci uma opção para eles escreverem ―Qual(ou quais) disciplina(s) você 

acrescentaria na estrutura curricular do curso?‖ 

  Na análise, considerei todas as respostas deles, por disciplina, somei e depois fiz uma 

média. Vejamos.   

Na etapa de formação geral, no Eixo Interdisciplinar - Módulo Estudos de 

Contemporaneidade as médias das disciplinas foram as seguintes:  

 

 Estudos sobre Contemporaneidade (Média de 3);  

 Fundamentos de Química (Média de 2,5);  

 Ciência e Tecnologia (Média de 3); 

 Sistemas de Inovação em Ciência e Tecnologia (Média de 2,9).  

 No módulo das Culturas: 

 Sociedades e Culturas (Média de 3,2);  

 Culturas Baianas (Média de 2,6); 

 Práticas Artísticas e a Produção de Subjetividades (Média de 2,4).  

No Eixo Linguagens - Módulo Língua Portuguesa: 

 Língua Portuguesa (Média de 3,6);  

 

Na etapa Formação Específica (Grande Área da Saúde) - Eixo Específico de Saúde de 

orientação profissional: 

 

 Introdução ao Campo da Saúde (Média de 4,2);  

 Campo de Saúde: Saberes e práticas (Média de 4,6);  

 Iniciação Científica em Saúde (Média de 3,7); 

 Tópicos Especiais em Saúde (Média de 4,1);  

 Anatomia (Média de 3,1); 

 Introdução à Epidemiologia (Média de 4,3);  
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 Política de Saúde (Média de 4,4); 

 Sociedade, Cultura e Saúde (Média de 3,5); 

 Seminários Interdisciplinares de Pesquisa em Saúde I (Média de 3,2); 

 Saúde e Trabalho (Média de 4,1);  

 Proposição, Estruturação e Avaliação de Políticas Públicas (Média de 3,6).   

 

Fica visível que a tendência expressa nas representações coletivas (das assembleias) se 

repetem aqui. As disciplinas da formação específica da saúde tiveram uma média de 

importância maior para os discentes do que as do Módulo de culturas ou do interdisciplinar.  

A menor média foi da disciplina ―Práticas Artísticas e a Produção de Subjetividades‖, 

com média de 2,4. Enquanto que a maior foi ―Campo de Saúde: Saberes e práticas‖, média de 

4,6 – da etapa específica, do eixo orientação profissional.  

A contradição vital revelada é que apesar dos discentes apontarem fortemente, em um 

tópico anterior do questionário, que um atrativo do curso é o caráter generalista, no momento 

em que os alunos foram provocados a atribuem grau de valor nos componentes curriculares 

do curso, o que prevaleceu foi o aspecto relacionado a etapa de formação específica do curso. 

Com disciplinas mais focadas na área da saúde.    

Não se pode argumentar, a partir do questionário, que houve uma rejeição das 

disciplinas do eixo de culturas, pois a média foi superior a 2,5 (que seria a metade do peso da 

escala). Afirmo então que a representação dos discentes para estas disciplinas seja algo 

razoável. Mas, o relato da assembleia indica um grau de valor baixo ou nulo.    

A pesquisa empírica e a observação viabilizam concluir que há notoriamente uma 

tendência à busca por profissionalização. A pesquisa, como um todo, permite dizer que esta 

busca por formação específica, contudo, não desvaloriza a dimensão generalista ou 

interdisciplinar do curso.  

Quando a pergunta foi ―Qual (ou quais) disciplina(s) você acrescentaria na estrutura 

curricular do curso?‖ Novamente a tendência profissionalizante se repete, até com grau 

importante de aspecto clínico ou biomédico. As disciplinas sugeridas foram:  

 

 Ética médica;   

 ―Uma matéria que deveria ter vagas para todos os alunos do BI em Saude (sic), 

é a de Racionalidades ... em Saúde‖; 
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 ―Fisiologia, Bioquímica, Biologia Celular e Molecular, Anatomia I entre outras 

disciplinas básicas dos cursos de Saúde‖;  

 ―ISC 001 Introdução à saúde coletiva 

Atenção de urgência e emergência de Enfermagem‖ 

 Políticas de Saúde, Educação em saúde; 

 ―Histologia, fisiologia, BMC124, bioquímica, algo como organização hospitalar 

e de sistemas de saúde‖.     

 

Este estudo não é sobre o currículo do curso, logo esta análise merecia atenção para 

outras questões também; porém, para o objetivo traçado para esta tese, que é ter mais uma 

variável para ajudar a fundamentar o estudo do objeto, penso que a análise apresentada é 

significativa. 

 A próxima pergunta feita foi: ―Quais são os pontos que você considera como positivos 

e negativos nesta formação?‖ Apresento todas as respostas na integra, pois as achei 

extremamente interessantes e ricas em conteúdos para análise. Segue: 

 

―Positivos: Inovador. Humanizador. Emponderador (Acredito ser um neologismo)‖ 

(Silvio)  

―Pontos positivos considero toda a proposta do BI de nos inserir na universidade a 

partir de uma perspectiva mais holística (sic), de nos permitir experimentar de tudo 

um pouco. Mas como ponto negativo vejo a concorrência muitas vezes desleal 

dentro do curso, richas e disputas por escore visando o próximo curso de 

graduação.‖ (Bianca) 

―Positivos: seu caráter interdisciplinar, a visibilidade para a humanização da 

saúde, o tamanho conhecimento adquirido sobre o SUS.  
Negativos: as dificuldades e preconceito (sic), além de problemas enfrentados pelos 

estudantes diante de um curso novo, com uma proposta diferente dentro de uma 

universidade antiga e hierárquica.‖ (Denise, grifo meu) 

―Toda interdisciplinaridade do curso é positiva, porém a pouca divulgação e ainda a 

desorganização da transição para o cpl ainda precisa ser melhorado. A inserção do 

bacharel em saúde no mercado de trabalho é um ponto negativo, pois não 

temos área (sic) específica de atuação profissional.‖ (Fernanda, grifo meu) 

―A formação no BI é para (sic) trazer uma formação diferenciada para o profissional 

de saúde, colocando-o num âmbito de uma visão mais ampliada de sua área com a 

possibilidade (concreta) de interação com outras áreas. 

E introduz o individuo que desconhece a forma de pensar e atuar da área (sic) de 

saúde.‖ (Isabela) 

―Positivos: Flexibilidade da grade de formação. O aluno estuda o que realmente 

gosta. 

Negativos: Justamente essa flexibilidade é exagerada. Deveria existir um eixo que 

mantivesse certas matérias no percurso de formação. Conhecimento técnico é 

negligenciado.‖ (Guilherme)    

―Positivos - Aberturas de horizontes, circulação entre as áreas do saber e 

conhecimento pluridisciplinar. Negativos- Competição entre colegas de curso é 

minha maior queixa, o ambiente entre os colegas é super tenso e cheio de problemas. 

                                                           
124

 Deduzi que é Biologia Molecular e Celular.  
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A concorrência por medicina é o fator principal desta concorrência. Estou 

adoecendo no curso, literalmente.Minha saúde não é mesma antes do BI, posto 

que todo este contexto de falsidade tem efeitos sobre o meu subjetivo e ´corpo 

físico`.‖ (Lauro, grifo meu) 

―Pontos positivos: É a abrangência que o BI traz de diversas áreas que é muito pra 

consolidação da vida acadêmica. A opção de livre escolha de componentes 

curriculares, dando oportunidade do próprio aluno fazer sua grade curricular. 

Oportunidade para o 2º ciclo de graduação nos cursos de progressão linear (CPL), 

ou mestrado. Pontos negativos: Falta de componentes curriculares que contemple 

todos os alunos. Problemas físicos o curso ainda não tem o seu próprio instituto. 

Problemas de resolução, principalmente a resolução de transição BI/CPL.‖ (Mário) 

―Negativos- Falta de entendimento de alguns professores sobre a importância do 

curso causando negligencia e falta de incentivo aos estudantes a permanecerem no 

curso que poderia ser sanado com apoio de professores e coordenadores do curso. 

Isto porque o fato de não existir mercado de trabalho especifico para bacharéis 

em saúde dificulta a permanência no curso. Positivos- Caráter abrangente de 

disciplinas e possibilidade de conhecer o sistema de saúde de forma crítica e 

aprofundada.‖ (Elisa, grifo meu)  

―Positivos: Amplo direcionamento, construção de bases em várias ciências e artes, 

construção de um saber "geral", e principalmente, amadurecimento das opiniões de 

acordo com os estudos. Negativos: Competitividade exacerbada por parte dos 

discentes, falta de critérios de transição bi-cpl claros e objetivos.‖ (Cristiane) 

 

Os pontos positivos que destaco: primeiro é que novamente o aspecto inovador do 

curso (flexível, humanizador da saúde) ganha evidência. Este é de fato uma representação 

forte para os discentes. 

O aspecto negativo recorrente, que aparece em sete respostas é a questão relacionada 

justamente à proposta de qualificação profissional do curso, que é generalista. Logo, os 

discentes reclamam da dificuldade de acesso ao Curso de Progressão Linear e se queixam dos 

desdobramentos disso na sociabilidade, ou seja, a concorrência, o acirramento nas relações, o 

produtivismo e etc. Inclusive, o relato de Lauro é forte nesse sentido, argumentando que isto 

vem afetando sua saúde física e mental.  

Abaixo, trato da questão que indagou os estudantes sobre ―quais dificuldades os 

discentes encontraram ao longo do curso?‖, eles acusaram questões que reforçam esta mesma 

perspectiva tratada no parágrafo anterior: 

 

―Um grande numero de estudantes que prejudicam o curso com más práticas, 

como o prejuízo a outros. Nunca passei por tal situação, mas tenho conhecimento 

de algumas delas e admito que é desconfortante saber que pessoas como essas estão 

passando pelo BI sem aprender o que é respeito ao outro‖. (Sílvio)   

―Dificuldades de reconhecimento pelas pessoas daquilo que fazemos, dificuldade 

em pegar disciplinas enquanto outras pessoas conseguem pegar a partir de 

métodos incorretos‖. (Bianca)  

 

 Aqui possivelmente Bianca se refere aos processos muito criticados pelos discentes, 

que é uma melhor forma para ter acesso às disciplinas nos diversos cursos da UFBA.   
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Fernanda indica que a dificuldade mais latente para ela é “No mercado de trabalho. O 

aluno do bi de Saúde não é valorizado como o estudante de um curso de saúde ´normal`. 

(grifos meus)  

Lauro argumenta: ―Várias .... Nossa são tantas..... A pior é se manter no curso mesmo, 

é muito caro ficar na UFBA .... são 3 anos para não ter uma formação reconhecida pelo 

mercado. Não adianta colocar ´mimimimi` , sou pobre e preciso de dinheiro‖. (Lauro, grifos 

meus)  

Como vem sendo o eixo dessa tese, defendi a hipótese de que este é o principal 

entrave desta proposta de qualificação profissional. As diversas categorias de conteúdo aqui 

levantadas perpassam exatamente este elemento e a fala acima de Fernanda e de Lauro são 

muito diretas e elucidativas. Guilherme também cita indiretamente o mesmo problema: “A 

falta de integração entre o BI e o CPL”. (Guilherme)  

Isabela, Cristiane, Denise e Elisa apontam a questão estrutural/institucional da UFBA 

como um problema, sobretudo no que diz respeito ao acesso às disciplinas (no ato da 

matrícula). A lógica interdisciplinar que a instituição se propõe a concretizar não é plena por 

estes motivos também. O discente, no dia a dia, enfrenta muitas barreiras para circular 

livremente pelas várias unidades da universidade, como está descrito na sequência. 

 

―Quebra de pré-requisitos‖. (Cristiane)  

―Falta de comprometimento por parte dos coordenadores do curso ao defender 

meus interesses enquanto aluna, além de preconceito de outros cursos (professores 

e estudantes)‖ (Elisa, grifo meu) 

―As poucas vagas em componentes de grande interesse dos alunos do BI, como a 

matéria Racionalidades em Saúde, e Água, Sociedade... 

E a própria organização de horários da UFBA, fazendo com que tenhamos que 

pegar matérias em horários muito distantes (ex. inicio da manhã [sic] e final da 

tarde do mesmo dia), ou em horários (sic) muito próximos (sic) em campos 

distantes (ex. aula das 13h as 15h em Ondina e de 15h as 17h no Canela)
125

‖. 

(Isabela, grifos meus)       

―O reconhecimento de muitos diante do curso, o preconceito por não conhecerem de 

verdade a proposta e o que é o curso, as dificuldades administrativas dentro da 

universidade‖. (Denise, grifo meu)  

―Dificuldade principalmente de orientação acadêmica, ou seja, não tinha ninguém 

pra me orientar dentro do próprio curso. Dificuldade em escolha de componente 

curricular pelo fato de terem poucas vagas pra muitos alunos. Dificuldade em 

ter um estágio, porque não existia estágio para o BI, o primeiro estágio foi feito 

pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (sic) (SESAB).‖ (Mário, grifos 

meus)  

 

                                                           
125

 Ondina e Canela são bairros da cidade de Salvador e que tem campus da UFBA, nestes locais, 

respectivamente, se encontram os maiores campus dessa universidade.  A distância entre os locais é de cerca de 

3,5 Km.   
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Mário trouxe uma informação inédita até então nos meus estudos, que foi a 

informação de que a SESAB promoveu a possibilidade de fazer o primeiro estágio para 

estudantes do BI em Saúde. Possivelmente isto ocorreu a partir da articulação de docentes da 

UFBA com a SESAB, uma vez que muitos professores desta universidade, sobretudo do 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC), têm um bom transito no governo do Estado, nos últimos 

anos.  

Há alguns anos, inclusive, um docente deste instituto foi secretário de saúde da Bahia. 

No ano de 2008, quando o curso de graduação em Saúde Coletiva tinha sido recém aberto na 

UFBA, o Estado fez um concurso em que o edital126 contemplava os formados nesta 

graduação. Isto retrata um bom grau de ―costura política‖ tendo como pauta o reconhecimento 

desta nova formação127. Novamente esta ―costura‖ ganha evidência ao Mário divulgar esta 

informação. Vale ressaltar que alguns discentes que vieram ou ainda possuem vínculo com o 

ISC, hoje estão no curso de BIS.   

Este movimento é legítimo e demonstra a busca por reconhecimento da formação. No 

entanto esta busca não é tão fácil, como tratei anteriormente neste texto, sobretudo por meio 

de Coelho (1999). Também a política pública revela uma contradição no discurso hegemônico 

dos formuladores do programa, em que eles apontavam que o mundo contemporâneo exigia 

essas novas formações, pois mudou o próprio mercado de trabalho, no entanto, o movimento 

concreto que eles realizam evidencia que, ao menos na área da saúde, primeiro mudaram a 

formação, ou melhor, criaram outra possibilidade de formação em saúde, mas na 

materialidade do mundo do trabalho tais condições não estão dadas. Logo, faz-se necessário 

construir a coerência com o discurso proclamado. Enquanto isso, os discentes escancaram as 

dificuldades sofridas por eles neste processo.       

 Na pergunta: ―Que oportunidades este curso (BIS) gerou para você?‖ A maioria das 

respostas (de Bianca, Fernanda, Isabela, Elisa, Cristiane e Mário) se centrou novamente na 

possibilidade dos discentes entenderem a saúde de forma mais ampla. A fala de Mário é rica 

nesse sentido e resume o debate: “Bastante conhecimento sobre saúde pública, gestão em 

saúde, ampliou meu conceito sobre saúde/doença me fazendo entender que saúde está em 

todas as áreas”.  

                                                           
126

 Ver: https://www.pciconcursos.com.br/concurso/secretaria-da-saude-do-estado-ba-854-vagas . Acesso em: 18 

de Agosto de 2015.  

 
127

 Durante muito tempo os concursos para sanitarista no Brasil todo contemplava somente os formados em 

qualquer área da saúde, mas que tivesse especialização em Saúde Coletiva.  
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Fica evidente que os egressos deste curso querem atuar na área, pois todos querem 

fazer um CPL. Eles, porém só vêem no CPL a chance de atuar profissionalmente neste 

campo. Contudo, os discentes hoje revelam a demanda por levar os conhecimentos adquiridos 

no BIS para a seu campo profissional.  

Além deste legado, alguns discentes apontaram que foi muito pertinente a vivência 

mais ampla, como por exemplo, algo que é muito comum aos discentes das universidades 

públicas brasileiras, que é a participação na luta estudantil. Silvio e também Denise foram 

nessa linha. Vejamos a fala dela: ―Maior conhecimento, ingresso em alguns movimentos 

estudantis, o ingresso e o "conhecer" da vida acadêmica‖. Guilherme respondeu, em linhas 

gerais, que conheceu excelentes professores.     

No que se refere a pergunta ―O que você espera de retorno desse curso (BIS ou CPL) 

na sua vida?‖ Foi dado o seguinte leque de opções para serem assinaladas, podendo marcar 

mais de uma alternativa: 

  Inserção no mercado de trabalho na área da saúde 

 Obter titulação de nível superior 

 Obter habilitação para se candidatar ao segundo ciclo de formação 

 Obter habilitação para ingressar em um curso de pós-graduação 

 Outro:________.  

 

Esta pergunta basicamente repete o que já foi indagado anteriormente, a maioria dos 

discentes respondeu que além de ter o diploma de ensino superior, querem se inserir no 

mercado de trabalho e se classificar para o segundo ciclo de formação. Fizemos essa repetição 

com intuito de verificar se haveria divergência entre as respostas anteriores e esta, caso a 

pergunta fosse formulada de forma um pouco distinta.  Contudo, a tendência se manteve.  

Passo então para a questão: ―Em que profissão você deseja atuar?‖ Oito querem ser 

médicos, uma pretende ser cirurgiã dentista e outra apontou que vai se candidatar ao curso de 

Medicina, no CPL, e quer atuar nesta área: ―Saúde publica, Saúde coletiva... secretaria de 

Saúde ou diretoria de hospitais de grande porte‖ (Fernanda).  

Chegado a este patamar (quase o final do questionário) provoquei-os a se 

posicionarem na seguinte perspectiva: ―Se você tivesse a oportunidade de optar e ingressar 

livremente em um curso universitário, você escolheria o Bacharelado Interdisciplinar em 

Saúde ou optaria por outro curso profissionalizante da área da saúde?‖  
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Bianca, Elisa e Cristiane, cravaram a resposta apontando que fariam primeiro o BIS. 

Sílvio e Fernanda ficaram entre o CPL ou o BIS. Vejamos: “Se eu tivesse a certeza da 

progressão ao CPL que desejo, sem duvida alguma, eu optaria por fazer o BI primeiro”. 

(Sílvio) e “a não ser medicina, só BI mesmo”.  (Fernanda) 

Já Denise, Isabela, Lauro e Mário, indicaram Medicina como a primeira alternativa. 

Guilherme falou que faria outro curso e não o BIS.  

Como é visível as respostas se dividiram. Interpreto esses dados por dois pontos de 

vista: o primeiro de que realmente o BIS fez sentido para muitos discentes ou para a maioria e 

que se eles tivessem a certeza de que teriam um acesso fácil ao CPL, eles repetiriam a 

experiência de fazer este curso. O segundo ponto de vista é que alguns discentes optam pelo 

BIS para ter acesso a cursos mais concorridos, como o mais acirrado Medicina.  

Esta última alternativa não significa que a escolha deles foi pelo atalho mais fácil, pois 

todos os dados coletados do campo revelam que este caminho é duramente árido. Seja pelo 

clima de concorrência competição gerado, sejam os critérios para transição BI-CPL difíceis, 

pela dificuldade de manter um bom rendimento em todo curso, pelas dificuldades 

institucionais, pelo preconceito cotidiano na UFBA.  

Denise, Isabela, Lauro e Mário preferiam fazer logo a graduação em Medicina ou 

outro curso de CPL – Guilherme.  Contudo, vamos comparar as respostas que eles deram 

sobre os aspectos positivos do curso de BIS:  

 

Denise: ―Seu caráter interdisciplinar, a visibilidade para a humanização da saúde, o 

tamanho conhecimento adquirido sobre o SUS‖;  

Isabela: ―A formação no BI é por trazer uma formação diferenciada para o 

profissional de saúde, colocando-o num âmbito de uma visão mais ampliada de sua 

área com a possibilidade (concreta) de interação com outras áreas. E introduz o 

individuo que desconhece a forma de pensar e atuar da area de saúde‖;  

Lauro: ―Aberturas de horizontes, circulação entre as áreas do saber e conhecimento 

pluridisciplinar‖;  

Mário: ―É a abrangência que o BI traz de diversas áreas que é muito pra 

consolidação da vida acadêmica. A opção de livre escolha de componentes 

curriculares, dando oportunidade do próprio aluno fazer sua grade curricular. 

Oportunidade para o 2º ciclo de graduação nos cursos de progressão linear (CPL), 

ou mestrado‖;  

Guilherme: ―Flexibilidade da grade de formação. O aluno estuda o que realmente 

gosta‖. 

 

Eles apontam a flexibilidade do curso como algo positivo, a visão crítica sobre o SUS, 

a abertura de horizontes para pensar outras áreas e etc, mas mesmo assim, mesmo passando 

por esta experiência de aprender tais elementos optariam primeiramente por outro curso 

distinto do BIS. 
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As respostas positivas deles sobre o curso claramente demonstram que eles estão 

tirando proveito desta formação, mas a fundo optariam diretamente por entrar logo em um 

curso profissionalizante.  

 Agora comparo as respostas anteriores com os elementos negativos que eles indicam: 

 

Denise: ―as dificuldades e preconceito, além de problemas enfrentados pelos 

estudantes diante de um curso novo, com uma proposta diferente dentro de uma 

universidade antiga e hierárquica‖. 

Lauro: ―Competição entre colegas de curso é minha maior queixa, o ambiente entre 

os colegas é super tenso e cheio de problemas. A concorrência por medicina é o 

fator principal desta concorrência. Estou adoecendo no curso, literalmente. Minha 

saúde não é mesma antes do BI, posto que todo este contexto de falsidade tem 

efeitos sobre o meu subjetivo e ´corpo físico`‖.  

Mário: ―Falta de componentes curriculares que contemple todos os alunos. 

Problemas físicos o curso ainda não tem o seu próprio instituto. Problemas de 

resolução, principalmente a resolução de transição BI/CPL‖. 

Guilherme: ―Justamente essa flexibilidade é exagerada. Deveria existir um eixo que 

mantivesse certas matérias no percurso de formação. Conhecimento técnico é 

negligenciado.  

 

Logo para estes discentes o pressuposto que formulei anteriormente seria válido, de 

que uma formação humana e com perspectiva de qualificação profissional os contemplariam, 

pois a maior parte dos pontos negativos que eles consideram no curso são relacionados com a 

proposta de qualificação profissional problemática e insuficiente do curso. Mesmo eles 

apresentando outros pontos nevrálgicos, este é o cerne da questão.  

Comparando agora as repostas dos discentes para ver se há coerência na resposta da 

pergunta: ―Qual (ou quais) motivos o(a) levou cursar o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

(BIS)?‖ E qual seria sua primeira opção na escolha de acesso a uma curso de graduação na 

UFBA‖. Dedico atenção ao que respondeu Bianca, Elisa e Cristiane, que cravaram a resposta 

dizendo que fariam o BIS primeiro. 

 

Bianca: ―Quero realizar procedimento de transferência interna para outro curso‖. 

Elisa: ―O caráter generalista do curso me interessou‖  

Cristiane:―O caráter generalista do curso me interessou, Para complementar a 

formação técnica‖  

 

Observem que as respostas de Cristiane e Elisa são altamente coerentes, mas a de 

Bianca é contraditória. No início do questionário ela apontou o que está acima – que queria 

fazer transferência para outro curso, depois no final da pesquisa responde que faria este curso 

como primeira opção.  
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Ao final desta análise comparativa e de verificação de particularidades, entendo que 

somente duas alunas: Cristiane e Elisa elaboraram discursos em que as representações 

simbólicas delas apontam para a incorporação plena da lógica flexível e interdisciplinar do 

curso. Os demais discentes interpelados pelo questionário, como vimos, gostaram da 

experiência do BIS, mas titubeiam ou prefeririam outra opção específica (profissionalizante) 

para fazer uma graduação. O acesso ao mercado de trabalho é o aspecto chave desta decisão, 

mas as dificuldades do curso (ser novo, o preconceito, problemas operacionais e etc.) 

contribuem para esta tendência. 

Foi perguntado se eles "tinham encontrado alguma dificuldade, ao longo do curso, 

para vislumbrar uma vaga no Curso de Progressão Linear? Solicitei que citasse quais, caso 

houvesse.‖  

 As relações subjetivas, como os problemas com pessoas ditas de "má fé", as "trapaças" 

e a própria dificuldade institucional foram indicadas como dificuldades por Mário, Sílvio, 

Bianca, Denise. A fala de Mário resume isto:  

 

"Várias dificuldades, uma delas é a falta de vagas nos componentes curriculares 

obrigatórios no curso que eu quero (medicina), não são ofertadas vagas dos 

componentes do 1º semestre de medicina que não tem pré-requisito de outro 

componente e quando são liberadas são 1 ou 2 vagas em cada matéria e a seleção é 

feita pelo escore (CR) mais alto, ou seja, quem não tiver escore alto não 

consegue essas matérias que diga-se de passagem são concorridíssimas. A 

resolução de transição BI/CPL também é um problema porque existem várias 

"brechas" que possibilitam pessoas agirem de má fé, prejudicando outras que 

estão buscando se realizar tanto no BI como no futuro CPL." (Mário, grifos 

meus)  

 

 Ainda sobre esta perguntam, tratando especificamente das problemáticas 

institucionais, Elisa, Cristiane, Guilherme, Isabela e Lauro revelam o tamanho das 

dificuldades cotidianas, abaixo algumas citações: 

 

"Matérias para medicina são poucas "(Lauro) 

"Sim. A falta de informação e clareza sobre as regras de transição e calculo do 

Coeficiente de Rendimento dos Bacharelados Interdisciplinares (sic). Se o colegiado 

diz que não tem informações, não sei quem mais teria." (Guilherme, grifo meu) 

"Sim. Por conta da grande concorrência, ou seja, a pouca oferta de vagas para 

quem tem (sic) interesse pelo curso."(Isabela, grifos meus) 

 

 Esta última citação dialoga com a constatação feita na pesquisa (quando analisei o 

edital de CPL nessa tese) de que contraditoriamente ao discurso anunciado pelos construtores 

dos BI´s, de que esta modalidade aliviaria a lógica da concorrência do vestibular, na busca por 

um curso específico, verifiquei empiricamente que este acirramento e a lógica excludente só é 
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adiada (até o momento da seleção para o CPL). Até o final do primeiro ciclo o discente 

vivencia uma grande tensão para elevar o CR, enfrenta problemas com os colegas e passa por 

uma concorrência processual,  prolongada e às vezes até mesmo torturante, como foi apontado 

por Guilherme anteriormente.  

Como última consideração do questionário e caminhando para o desfeche da pesquisa, 

solicitei que ―caso desejassem fazer alguma consideração extra, que se pronunciassem 

naquele momento‖.  Sete discentes se manifestaram. Classifiquei o teor das falas em quatro 

tipologias: Uma em que basicamente foi a solicitação o acesso aos resultados do estudo, mas 

com cumprimento também, uma segunda em que tratava-se de um cumprimento ao autor da 

pesquisa, a terceira foram comentários gerais e a quarta, foi a que achei mais marcante, pois 

se tratou de um desabafo. Começarei então por ela. 

 

―Boa Noite Caro pesquisador. Peço desculpa logo de inicio caso exista algum erro 

de concordância ou de ortografia, tenho sérios problemas com a língua portuguesa 

devido a meu precário histórico na educação pública . Vi neste questionário uma 

oportunidade para desabafar e divulgar, de certo modo, a minha experiência no 

curso do B.I de saúde na UFBA.  

Sempre tive o sonho de entrar na UFBA e dar um futuro melhor aos meus pais ( 

minha mãe é servente e meu pai é vigilante) , ambos são assalariados, também tenho 

duas irmãs com 13 anos. Vi no B.I uma chance de entrar na UFBA e conseguir 

passar em medicina, quando passei fiquei tão feliz.  

Ao iniciar o curso percebe o enorme erro que cometi ao entrar no curso..... temos 

sérios problemas com inúmeras questões, vou tentar sintetizar: 

- Existe professores no próprio IHAC que são contra o B.I e prejudicam os alunos, 

tem uma mesmo que ninguém pega matéria com ela 

- Disciplinas com ótimas propostas e professores com métodos de avaliação 

ortodoxos 

- Outros institutos não aceitam nós ( estudantes do B.I) e tentam dificultar nossa 

entrada nas matérias. Institutos como o de medicina praticamente "odeia " o curso .  

-Professores que quando descobrem seu curso ( B.I saúde) lhe prejudica o máximo 

possível.... peguei uma matéria em odontologia o professor quase colocava pra fora 

da sala uma colega numa discussão sobre Política. Contudo, não esconde os pontos 

positivos da formação... Mas... o fato de ter muitas pessoas falsas... poxa 

pesquisador... é muito complicado viver.... Obrigado pelo espaço de desabafo ...‖ 

(Lauro) 

 

A declaração foi forte, pois, já de início, apresenta um debate que para defensores, 

como eu, da educação pública, isto soa como um soco no estômago que nos tira o ar por um 

tempo.   

Lauro relata como o acesso ao ensino superior, sobretudo, na principal universidade da 

Bahia é um sonho para muitos baianos. É ainda mais forte para quem ―vem de baixo‖, é filho 

de pais que não cursaram uma universidade e talvez seja um dos primeiros sujeitos da família 

com acesso ao ensino universitário.  
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O sonho de ser médico também é retratado aqui como um status, ou aquisição de  

capitais cultural, social, econômico e simbólico. Tratando metodologicamente e teoricamente 

esta constatação, entendo que esta foi a representação mais forte da categoria status de ser 

médico.  

Passado este importante paralelo, aponto a denúncia que ele fez aqui e que também foi 

perceptível em outros momentos do questionário, além da própria observação via universo 

cibernético (das redes sociais). Foi apontado como alguns docentes desferem preconceito, 

métodos ortodoxos e excludentes no seu dia a dia. Ele inclusive reforça que há um tratamento 

diferenciado (mais árido) com os discentes dos BI`s como um todo.   

Mais uma vez, o ambiente de acirramento, disputas por desempenho, o âmbito da 

―trapaça‖ para pegar disciplinas aparece nas representações discente.   

Apesar destas questões, que ele descreve como parte de sua decepção com o curso, ele 

faz questão de dizer que esta formação tem aspectos positivos. Embora não os cite com 

detalhes. Concordo com Lauro, pois vejo nesta nuance que o pensamento dele deixa escapar 

um potencial muito grande. É um mérito do curso.  

Barata-Moura teoriza sobre este movimento do pensamento nesta passagem abaixo, 

sendo essa muito proveitosa para subsidiar este embate tratado anteriormente. Vamos à 

citação:  

 

As coisas e as sociedades têm de ser consideradas no seu movimento, no seu 

processo de transformação. Tanto na sua diversidade ôntica, como na multiplicidade 

de aspectos e determinações que integram, elas não constituem objectivamente 

séries ou conjuntos de elementos que se dispõem simples ou anarquicamente uns ao 

lado dos outros. Os diversos entes e as suas diferentes determinações encontram-se 

ligados entre si por relações de mútua inter acção que, precisamente, constituem as 

contradições que a dialéctica visa reflectir. (BARATA-MOURA, 1977,  p.143)      

 

Penso que todos alunos que interpelei, por meio dos questionários, os debates 

coletivos (representações coletivas) que vi indicam que a formação desses sujeitos está sendo 

crítico-reflexiva e tem fortes elementos com perspectivas transformadoras. A maior prova é 

que eles demonstram grande capacidade de organização, de construção de consenso, de lidar 

com o universo das adversidades, lidar e pensar a partir de contradições dialéticas e de tornar 

a crítica uma arma. A tal ponto de quem sabe futuramente construir novas bases para a sua 

formação, contemplando estas representações simbólicas que eles revelaram aqui, além das 

novas sínteses dialéticas que eles ou outras gerações certamente produzirão.  

Após esta dura reflexão, continuando as ponderações, Sílvio e Denise se enquadram na 

primeira classificação, Mário e Fernanda na segunda. Os quatro discentes ficaram 
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entusiasmados e valorizaram este trabalho de doutoramento em que o curso que eles tanto 

batalham e prezam era o objeto. Senti que interpelá-los com a tônica teórico-metodológica 

que apresentei a eles surtiu um efeito interessante. Penso que eles estão aguardando a 

oportunidade de ver um olhar independente sobre o curso e sobre as problemáticas deste. Para 

mim foi um imenso prazer esta análise e este diálogo com os discentes. Elegi a passagem de 

Denise, abaixo, como síntese do que acabou de ser dito. 

 

―Após ingressar no curso e passar a conhecer melhor a proposta do mesmo, você 

passar a valorizá-lo apesar das dificuldades e isso nos leva a lutar por seu 

reconhecimento e crescimento, para que possamos conquistar verdadeiros e 

concretos espaços na universidade. Destarte, diante de tanta dificuldade que temos 

no nosso cotidiano, sinto-me honrada em ver que uma pessoa de outra universidade, 

em outro estado, propõe-se a estudar e conhecer mais sobre, expandindo um pouco 

mais sobre nosso curso que luta tanto para sobreviver e buscar espaços. Gostaria de, 

ao final, saber o resultado desta pesquisa e se possível, ler sua tese final. Deixo os 

meus parabéns‖. (Denise) 

 

  Nos comentários gerais, Bianca reforça que não se arrependeu de ter ingressado no 

BIS, que teve dificuldade com a família inicialmente, mas depois encontrou aceitação deles 

em relação a opção dela de manter-se nesta graduação. Ponderou as dificuldades dentro do 

próprio curso e arremata compreendendo que esta escolha a tornará uma “profissional 

diferente de outros e diferente daquilo que havia planejado pra mim”. 

 Isabela faz uma colocação política, sugerindo o que poderia ser uma saída para 

modificar o status do BIS da UFBA e, na visão dela, melhor organizar o curso. Vamos a fala: 

 

―Uma proposta que acho interessante é da UFRB, que para fazer o curso das áreas 

de saúde (em especial medicina) é necessário fazer o BI, apesar que seria mais 

interessante se o período de formação do BI, como pré-requisito, deveria ser mais 

curto (entre 1 ano e 6 meses a 2 anos)‖. (Isabela)  

 

 Esta proposta que ela se refere da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  é 

desenvolvida também de um modo similar na UFABC.  

 Considerei bastante importante a proposta de Isabela, pois no questionário, não foquei 

este conteúdo – o que seria para os discentes uma saída para os problemas do BIS ou o que 

poderia ser ajustado no curso. Não coloquei isso, pois não queria enviesar a pesquisa para esta 

perspectiva, uma vez que, previamente, por meio das observações participantes nos grupos do 

Facebook e também na observação presencial que fiz no IHAC, notei que havia nas 

representações dos discentes um forte teor de demanda por mudanças no curso, logo se este 

elemento pudesse, de certo modo, polarizar os discursos dos discentes, eu poderia perder em 
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mediações, pois poderiam surgir falas hegemônicas dos grupos que já têm debates 

organizados e maturados sobre a reforma do BIS. Compreendo que a pesquisa poderia perder 

em autenticidade.  

  Contudo, mesmo adotando esta cautela, consegui captar esse aspecto ao menos de 

uma discente, de forma espontânea. O que revela o quanto este debate é forte para eles. Sem 

falar que nas observações dos grupos do Facebook, aí sim, este debate foi prevalecente.  

No meio da pesquisa cheguei a cogitar entrevistar docentes pioneiros e protagonistas 

na elaboração do curso, no entanto, os vídeos assistidos para construir esta tese, as 

conferências que já vi previamente, as fontes secundárias, me levaram a concluir que 

provavelmente estes sujeitos, altamente relevantes, talvez não trouxessem novos dados 

significativos em relação ao que já é amplamente divulgado, como vimos.   

 Compreendo que, através das opções metodológicas adotadas, foi possível captar o 

universo das representações simbólicas dos alunos do BIS. Aliás, mais do que alunos de um 

curso, eles são sujeitos históricos, bem no sentido marxista do termo, que tomaram esta 

formação como pauta significativa das suas vidas.   

Concluo que foi uma escolha acertada e altamente densa a opção desta interpelação. 

Agradeço publicamente a todos que leram e colaboraram com a pesquisa e me fizeram ter 

diversas inquietações e mais vontade de debater também.      

 

 

6.5 Comentários gerais sobre o estudo de campo 

 

 

 Este foi o capítulo principal da tese, pois expressou a particularidade do objeto, suas 

categorias de conteúdo, também as mediações com a totalidade que delimitei nesse estudo, 

além de ser o mais denso,   

O objeto da tese é o desdobramento da proposta de qualificação profissional do 

REUNI, nos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA.  

Parti do pressuposto do legado marxista de que o método tem forte influência na 

delimitação do objeto, desse modo as representações simbólicas dos discentes desta 

universidade estudada, no meu ponto de vista, serviram de parâmetro para entender a 

complexidade no qual este tema se encontra. Tal complexidade envolve o movimento de ir do 
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particular ao geral, do geral ao particular, as relações do campo trabalho e educação, captar as 

mediações, verificar contradições dialéticas e propor novas sínteses.    

Escrevi este capítulo objetivando desenvolver o método materialista histórico dialético 

em seu percurso. A especificidade do objeto demandou também mobilizar outro aparato 

teórico-metodológico não necessariamente marxista, como o pensamento de Pierre Bourdieu, 

mas que possibilitava fazer as aproximações devidas, sem comprometer o rigor teórico.  

Também lancei mão de recursos mais contemporâneos ainda, a exemplo da pesquisa no 

espaço virtual (ou ciberespaço) em redes sociais. Também foi necessário usar como 

metodologia a triangulação de métodos, nos marcos do que aponta Minayo (2005) e a análise 

do discurso – para alcançar o universo das representações simbólicas dos discentes.     

As fontes de pesquisa foram diversas também, com objetivo de assegurar a maior 

densidade possível para compreender as múltiplas faces do objeto, apresentando 

sinteticamente as mesmas, pesquisei: Fontes secundárias, analisei reportagens da grande 

mídia sobre o tema REUNI e Bacharelados Interdisciplinares, as postagens dos grupos dos 

discentes do BIS (na rede social Facebook), além do próprio questionário de pesquisa.    

A teoria de Bourdieu se demonstrou muito importante para respaldar as 

particularidades deste estudo. Primeiramente, este autor partilha da perspectiva marxiana, no 

que se refere às influências estruturais na conformação da teoria dos campos e dos capitais, 

assim como no debate sobre as representações simbólicas.  

 Foi possível dialogar também com este legado teórico do autor com a categoria 

analítica qualificação profissional, pois, por exemplo, entendo, nesse estudo, que é possível 

enquadrar a busca dos discentes em adquirir capital cultural e econômico, na perspectiva de 

aumentar a qualificação profissional. Os fins são os mesmos, de converter este bem em 

possibilidades no mundo do trabalho, além de reconhecimento social, o que não deixa de ser 

um capital social (na lógica bourdiana).           

 As sínteses que chego sobre este estudo vão ao sentido de entender que a vivência dos 

discentes, em um curso que se propõe a ter o caráter interdisciplinar e flexível, faz com que 

estes sujeitos valorizem o quão pertinente é a formação omnilateral. Se este curso não chega a 

adquirir todas as faces que esta formação omnilateral ou humana traria, como discutido no 

capítulo quatro, os discentes percebem que a formação universitária é para além da técnica e 

das competências e habilidades para o mercado.  

 Este é um legado positivo do curso. Defendo que toda formação universitária seja 

pautada na concepção da omnilateralidade, mas que esta também viabilize condições de 
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instrumentalizar teoricamente o sujeito e dar bases para sua intervenção na práxis também, 

com um sentido de ser crítico do momento presente, batalhar para transformar a realidade, 

rumo a outro projeto de sociedade (socialista). 

 Penso que o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde interpela um aspecto da 

formação humana, que é essa noção de interdisciplinaridade/flexibilidade anunciada. No 

entanto, não materializa as próprias bases da interdisciplinaridade, pois têm contradições 

significativas e também não aponta para outro projeto de sociedade ou ao menos de projeto de 

país. 

 É preciso entender que o próprio curso não se propõe a isso, pois em momento algum 

dos documentos que fundamentam o curso e o próprio REUNI, esse objetivo aparece. Porém, 

uma critica que faço ao teor do curso é que este se pauta em paradigmas que não viabilizam 

uma práxis transformadora das questões do mundo do trabalho. Afirmo isso, tendo em vista 

que a base epistemológica do curso é de defesa da existência de uma sociedade pós-industrial, 

pós-estruturalista e uma sociedade do conhecimento, logo este tipo de sociabilidade requer 

exatamente um profissional flexível e adaptado a estas demandas do mundo de trabalho, na 

lógica do capitalismo tardio.  

 Portanto, o BIS anuncia e interpela uma dimensão pseudo-transformadora do mundo 

profissional da área da saúde (que é a forma do profissional humanizado em saúde), mas 

materializa condições de inserção na práxis deste campo do conhecimento flexível e adaptada 

o egresso à lógica flexível do capitalismo atual.  

 As falas dos discentes sobre os pontos negativos apontam para a crítica a lógica atual 

do capital e que se materializa no curso, que é o acirramento das relações por conta da 

concorrência, a busca exacerbada pela produtividade em nome da eficiência do retorno 

imediato, o individualismo, a própria adaptação flexível ao status quo.  

 Aos discentes que não vencem esta lógica acirrada de concorrência e ingressam em 

um curso de CPL, resta o diploma que tem espaço exatamente para este tipo de profissional 

mais flexível demandado para postos mais precarizados do mundo do trabalho. Os postos 

mais qualificados serão ocupados muito provavelmente pelos egressos dos cursos de CPL, 

sobretudo os profissionais de medicina.  

 Desta forma, o ciclo da própria interdisciplinaridade não se completa plenamente, uma 

formação humana igualmente não é realizada, apesar de ser ensaiada e por fim, que é o 

aspecto mais negativo, a materialidade objetiva dos egressos é precária. 
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 Compreendo que os discentes apontam um caminho que é convergente com os 

pressupostos analíticos defendidos nessa tese, de que uma formação humana é urgente na 

universidade, mas que esta permita condições plenas de concretizar uma qualificação 

profissional para os discentes egressos deste curso.  

 Talvez um caminho fosse a reforma dos currículos de graduação de saúde da UFBA, 

como um todo, ampliando desta base nos conhecimentos da humanização da saúde, que uma 

interdisciplinaridade ocorresse de fato, mas que todo o ciclo de formação necessário para 

obter uma qualificação profissional, no seu sentido amplo, seja realizado.  

As premissas dos ensinamentos da pedagogia socialista são importantes, dentre elas, 

que é preciso entender o mundo do trabalho em sua totalidade, construir condições da sua 

crítica na atualidade, com um sujeito engajado para a transformação do concreto, 

vislumbrando um projeto futuro de sociedade socialmente referenciado, democrático e 

igualitário, em que o conhecimento têm uma aplicabilidade prática fundamental. 

Ao final desta análise comparativa e de verificação de particularidades, entendo que 

somente duas alunas: Cristiane e Elisa elaboraram discursos em que as representações 

simbólicas delas apontam para a incorporação plena da lógica flexível e interdisciplinar do 

curso. Os demais discentes interpelados pelo questionário, como vimos, gostaram da 

experiência do BIS, mas titubeiam ou prefeririam outra opção específica (profissionalizante) 

para fazer uma graduação. O acesso ao mercado de trabalho é o aspecto chave desta decisão, 

mas as dificuldades do curso (ser novo, o preconceito, problemas operacionais e etc.) 

contribuem para esta tendência. 

As observações do campo como um todo, das assembleias e debates nos grupos do 

Facebook também ajudam a afirmar isso. Todavia, o questionário permitiu captar mediações 

mais detalhadas deste processo. As observações viabilizaram tendências gerais, que na 

particularidade mais micro do objeto se mantiveram.  

Caminhando para finalizar o capítulo, reforço a tendência já apontada ao longo da 

discussão, de que a hipótese principal da pesquisa foi comprovada, como já abordei ao longo 

do debate.  

Penso que o método materialista histórico dialético abrange as manifestações do 

objeto estudado à medida em que fica evidente que a materialização do REUNI, no projeto do 

BIS, é permeado de contradições da forma de reprodução contemporânea da existência. Um 

exemplo disso é que os formuladores da proposta atribuem à criação do curso às mudanças 

contemporâneas do mundo do trabalho e da sociedade do conhecimento. Portanto, um modelo 



290 

 

 

de Bacharelado Interdisciplinar seria mais ajustado à nova sociabilidade do mercado. Os 

discentes do BIS assimilam parcialmente este discurso. É uma adesão parcial, pois o curso 

não se tornou unanimidade, também nas próprias relações de mercado os estudantes 

enfrentam dificuldade de ingresso em profissões de saúde com este diploma.  

Certa parcela do mercado de trabalho demanda uma formação mais generalista, 

segundo as representações simbólicas dos discentes esta máxima não se aplica às profissões 

de saúde.  

A síntese deste processo no pensamento dos discentes é a defesa do curso, como 

projeto inovador e com potencial mais humanizador na saúde, mas ao mesmo tampo, eles 

reivindicam alguns padrões da formação tradicional em saúde para ter acesso ao mercado de 

trabalho que se transformou, mas ao mesmo tempo mantém contraditoriamente estruturas 

antigas.  

Talvez nas áreas das humanidades, tecnológicas e artes esta formação contemple mais 

coerentemente a relação formação generalista, humanizada e acesso ao mercado de trabalho. 

Na saúde esta síntese parece não ser bem sucedida ainda. É preciso mais estudos futuros sobre 

isso.  

Um equívoco relevante que percebo nas formulações do projeto do BIS e nos 

discursos dos seus entusiastas é não considerar mais a fundo a questão da transição do BIS 

para o CPL. As representações dos discentes revelam o quão forte é este tema para eles. Logo, 

não é possível se esquivar do debate, meramente se apegando aos dados de baixa de evasão 

nos BI`s, quando comparados aos cursos tradicionais. Também não é suficiente dizer que o 

curso é inovador e que ainda não é compreendido por mero preconceito, nem é confortante, 

em minha leitura, ponderar que diversos aspectos subjetivos dos discentes são contemplados, 

a exemplo de pensar as novas relações contemporâneas de sociabilidade e em contrapartida 

não oferecer as bases para uma das pautas centrais dos discentes, que é a transição para o 

CPL. Novamente Marx ajuda-nos a entender o motivo da importância deste último debate, 

como a citação descreve: 

 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, 

da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de 

reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o 

aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, 

uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua 

vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos 

exteriorizam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, com sua 

produção, tanto com o que produzem como também com o modo como produzem. O 

que os indivíduos são portanto, depende das condições materiais de sua produção. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 87, grifos dos autores)       



291 

 

 

Diria também que houve uma mudança na lógica de pensar um novo profissional de 

saúde, porém esta lógica ainda não é hegemônica no mercado de trabalho, encontra-se em 

disputa, além disso, está em estágio muito embrionário.  

Uma nova consciência sobre o profissional de saúde se forma, mas encontra nas velhas 

estruturas resistências para deslanchar. O processo histórico do desenrolar deste fenômeno 

que nos dará a melhor leitura dos desdobramentos dos fatos. 

A análise desses materiais me levam a concluir que empiricamente e até 

intuitivamente, os discentes têm noção de que somente a formação generalista não é suficiente 

para alcançar os pontos mais latentes das suas representações simbólicas. 

 Os estudantes estão notando que um novo profissional está se formando e isto é muito 

interessante. Mas estão vendo que se deparam com uma lógica ainda hierárquica e que 

continua excludente que é a dificuldade da transição para o CPL, desejada por 100% dos 

discentes entrevistados.  

 É fundamental a manutenção da bandeira da humanização da formação em saúde, mas 

sem abrir mão da democratização do acesso ao CPL. Desta forma, reivindicar mais vagas e 

melhores condições nesta transição é vital para os discentes e isto está sendo feito por eles.  

 Compreendo que a respeito da instrumentalização teórica e analítica para este 

discentes, esta tese pode ser de boa contribuição reflexiva, para sobretudo, entender a 

categoria Qualificação Profissional como aspecto chave para localizar os cursos de BI`s.  

 Sou um defensor de propostas pedagógicas democráticas, mas o retorno social que os 

diplomas podem possibilitar aos egressos devem ser assegurados a todos os discentes, além 

do próprio acesso ao ensino superior. Neste sentido que falo que se formam então 

trabalhadores qualificados.  

A pesquisa empírica e a observação viabilizam a concluir que há notoriamente uma 

tendência à busca por profissionalização. A pesquisa, como um todo, permite dizer que esta 

busca por formação específica, contudo, não desvaloriza a dimensão generalista ou 

interdisciplinar do curso.  

Encerro esta parte da tese sistematizando as categorias de conteúdo oriundas do campo 

de pesquisa, ressaltando que todas elas foram devidamente tratadas no decorrer do capítulo.   

Estas categorias expressam as representações simbólicas dos discentes, mas que é 

fruto da mediação entre totalidade e particularidade que tratei no texto.  

Estas representações são tratadas por mim na linha do que Marx indica de que é o 

concreto pensado. Ou seja, é a construção no pensamento (abstrato) do concreto, que é 
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concreto, pois é síntese de múltiplas determinações. Kosik (2002) também nos auxilia neste 

entendimento. A passagem abaixo ajuda a fundamentação desferida:  

 

A dialética não considera os produtos fixados, as configurações e os objetos, todo o 

conjunto do mundo material reificado, como algo originário e independente. Do 

mesmo modo como assim não considera o mundo das representações e do 

pensamento comum, não os aceita sob o aspecto imediato: submete-os a um exame 

em quais as formas reificadas do mundo objetivo e ideal se diluem, perdem a sua 

fixidez, naturalidade e pretensa originalidade, para se mostrarem como fenômenos 

derivados em mediatos, como sedimentos e produtos da práxis social da 

humanidade. (KOSIK, 2002, p.21, grifo do autor)    

 

Neste processo dialético o sujeito reflete sobre sua existência, a partir de contradições 

dialéticas, incorporando segundo a lei da unidade e luta dos contrários, elaborando novas 

sínteses, que mudam o próprio sujeito, a medida que mudam também o seu pensamento. Este 

processo possibilita a construção de novas sínteses que são temporárias, pois já envolvem a 

mobilização de novas contradições que tendem a mudar novamente o pensamento do concreto 

pensado e pode ser ferramenta da práxis para mudar a realidade (ou o concreto).  

Assim como os apontamentos de Marx e Kosik indicam, verifiquei os limites que o 

mundo das representações pura e simplesmente configuram sobre o modo de pensar o real. 

Por este motivo, ampliei minha análise incorporando às representações simbólicas dos 

sujeitos, interpelados na pesquisa, as relações estruturais. O método da economia política de 

Marx indica este princípio fundamental, de que para entender a sociedade civil ou as relações 

da superestrutura, necessita-se entender a estrutura da sociedade. 

Portanto, entender o amplo processo de qualificação profissional destes discentes do 

BIS, articulado com a lógica contemporânea do mundo do trabalho, significa, no ponto de 

vista desta tese, superar então este mundo das representações e pensar a práxis social como 

um todo.      

Gramsci, Cheptulin, Barata-Moura e as próprias observações e análises sobre os 

sujeitos históricos pesquisados nesta tese, me auxiliaram a construir esta elaboração dialética.       

  As categorias de conteúdo sistematizadas, assim como as categorias metodológicas 

dão conta deste movimento teórico, do particular ao geral, do geral ao particular, envolvendo 

a lei da unidade e luta dos contrários e a busca da superação da pseudoconcreticidade.  

As categorias de conteúdo deste estudo são as respectivas:  

 

 Pragmatismo na escolha de disciplinas (grande pré-vestibular)  

 Nova forma de ingresso nos cursos mais concorridos de saúde da UFBA 
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 Novo profissional de saúde / profissional de saúde humanizado. 

 Formação humanizada em saúde 

 Busca por qualificação profissional especializada 

 Busca por uma qualificação profissional como relação social 

 A vocação do BI como curso generalista 

 O valor simbólico de ter um diploma da UFBA 

 Medicina como profissão de status social, proporcionadora de capitais   

 Acesso ao Curso de Progressão Linear: a condição produtivista   

 Preconceito  

 Falta de estrutura institucional 

 Interdisciplinaridade.   

 

Como elaborou Cheptulin (1982), para o materialismo histórico dialético, a categoria 

envolve uma explicação no plano do conhecimento, fruto da realidade concreta, que nos 

remete à complexidade na qual os objetos analisados estão inseridos. Paralelamente a isto, um 

conceito é entendido como tentativa de explicação de determinado objeto a partir das suas 

características específicas mais imediatas que se reduzem a um campo do conhecimento. 

Portanto, uma categoria abrange diversos conceitos.  

Se o leitor revisar as categorias de conteúdo elencadas acima, perceberá, ao longo do 

texto, como cada categoria expressou um grande legado materializado no pensamento, como 

concreto pensado. As representações simbólicas dos formuladores do curso, mas 

principalmente dos discentes do BIS foi o caminho para o entendimento para a definição 

dessas categorias. 

As representações dos discentes fazem parte do concreto pensado, próprias do 

contexto em que os discentes estão envolvidos. Além de serem oriundas das reflexões sobre 

as contradições percebidas por eles. Devolvo, em forma de tese, este concreto pensado por 

estes sujeitos, sendo que a reflexão que me propus abrangeu novas mediações, um movimento 

ampliado de elevar este objeto à totalidade, desembocando em uma nova síntese. As 

categorias são a expressão deste movimento teórico.  

Como grande síntese, entendo que o BIS vem produzindo sujeitos históricos 

transformadores de uma dada realidade, inquietos com as contradições vigentes, no qual 

corroboro com o ponto de vista crítico. Entendo que o curso precisa ser pensado a partir dos 
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moldes da formação humana, como teoria da educação e através dos marcos da qualificação 

profissional como relação social, no que diz respeito ao projeto político pedagógico do curso.  

Afirmo isso, entendendo que o atual ciclo do REUNI (da proposta de Bacharelados 

Interdisciplinares), em que o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde expressa, no 

meu entendimento, a face mais complexa desta política, não permite aos discentes encerrar 

plenamente e de forma coerente o processo de qualificação profissional, que requer além de 

um conhecimento crítico, uma formação omnilateral, o reconhecimento social, precisa 

garantir condições dignas aos sujeitos de acesso ao mundo do trabalho.  

Sobre este debate, o legado de Moraes (2013a) é bem interessante e proveitoso para 

este curso e para as transformações que poderão surgir. A autora traz à tona aprendizados do 

processo de construção de políticas públicas para a educação de jovens e adultos (EJA), tendo 

como meta: tratar da noção de cidadania, a importância da educação para as vidas das pessoas 

e a formação para o trabalho, educação crítica.  

A autora descreve como sua pesquisa gerou apontamentos que vão nesse sentido. 

Penso que um dos grandes méritos desse legado produzido é o entendimento de que os 

discentes são portadores de conhecimentos e de uma trajetória de vida, o que os gabarita 

fortemente para pensar de modo cooperativo a sua própria formação.  

Os pilares desse trabalho se sustentam em: 

 

Adultos trabalhadores como sujeitos de conhecimento e aprendizagem; construção 

de metodologias de ensino-aprendizagem para adultos trabalhadores e capacitação 

docente; desenvolvimento de metodologias para elaboração de itinerários de 

formação profissional; construção coletiva de alternativas econômicas de produção 

associadas a cooperativas, empresas de auto-gestão (MORAES, 2013a, p. 24-25).  

 

É necessário destacar que algumas mediações precisam ser feitas, quando comparamos 

políticas públicas de EJA e de ensino superior. Contudo estes elementos têm aspectos 

essenciais.  

A respectiva leitura me elucida o quanto para um adulto em formação, seja da 

educação básica, como na pesquisa da autora, seja no ensino superior, o caso dessa tese, a 

compreensão sobre o mundo do trabalho, suas possibilidades e limites é um fator chave. Esse 

aspecto, na minha conclusão, vem sendo pouco trabalhado pelos dirigentes do curso do BIS.  

Assim, como Moraes, vejo nos discentes militantes um forte potencial que indica 

caminhos coletivos pertinentes. Os discentes precisam ser mais ouvidos. A leitura de Guaraná 

(2013) é inspiradora, pois demonstra como o trabalho na EJA, que o coletivo que ela fez parte 

desenvolveu, aglutinou discentes com baixa escolaridade, mas sindicalizados. Os estudantes 
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foram sujeitos ativos na construção pedagógica do curso. E um dos eixos de debate 

estabelecido foi justamente ―Cidadania e sindicalização: o papel do sindicato na formação do 

cidadão.  

As observações que fiz sobre a luta e as pautas dos discentes vão ao encontro dessa 

perspectiva, de que o engajamento na luta estudantil, por direitos, é conscientizador,  mobiliza 

e transforma.         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Esta tese teve a categoria mediação como um aspecto central, uma vez que a própria 

definição do objeto perpassou um movimento que foi do geral ao particular. Apoiei-me no 

método materialista histórico dialético para fomentar as reflexões, fundamentar o estudo e 

ponderar algumas possibilidades superadoras.  

 A síntese principal que eu chego é subsidiada pelas reflexões que apreendi, 

observando o ponto de vista dos discentes do BIS. Ou seja, faz-se necessário formar um novo 

profissional de saúde, engajado socialmente, com um entendimento amplo das relações de 

totalidade (do mundo do trabalho e suas contradições, que entenda o SUS), com uma 

perspectiva crítica em relação às contradições contemporâneas da nossa sociabilidade.   

 Constatei que o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde contempla 

parcialmente esta perspectiva, pois vem contribuindo para a formação de sujeitos engajados 

com a saúde pública, com um entendimento ampliado das tarefas do profissional de saúde no 

Brasil. Também foi notório como há um engajamento de muitos estudantes na construção de 

lutas políticas e na tentativa de mudar os rumos dos aspetos considerados problemáticos no 

curso e na UFBA, como um todo. 

 Entretanto, verifiquei que este curso de BIS se revela detentor de contradições 

significativas. Entendo que estas estão atreladas às problemáticas da lógica tardia do modo de 

produção do capitalismo. 

As categorias de conteúdo a seguir estão altamente envolvidas neste contexto. A 

começar pelo Pragmatismo na escolha de disciplinas (grande pré-vestibular) e Acesso ao 

Curso de Progressão Linear: a condição produtivista. Em contraposição às motivações 

pioneiras de criação dos cursos de Bacharelados Interdisciplinares, onde poderia se pensar que 

esta modalidade ocasionaria em um modelo mais democrático de acesso ao ensino 

universitário, pois livraria os discentes da pressão pelos tradicionais cursos concorridos no 

vestibular, se viu que transferiu esta concorrência para o processo de graduação.  

O modelo de produtividade, de cobrança, de ranqueamento prevaleceu com este curso. 

Logo, esta perspectiva é também incorporada por muitos discentes, como os relatos, dos 

estudantes que dialoguei apontaram. Esta temática merece estudos futuros também, para se 

aprofundar a compreensão da incorporação deste aspecto na vida discente. O estudo futuro 

pode comparar a pressão de preparação para um vestibular concorrido, como o do curso de 
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medicina e a tensão que o discente do BIS passa ao se preparar para fazer a seleção para o 

Curso de Progressão Linear, nesta mesma área.  

Outras duas categorias de conteúdo problemáticas que verifiquei no campo são o 

preconceito e a falta de estrutura institucional. A primeira é outra que demanda 

aprofundamentos investigativos, para entender, dentre outras questões, as diferenças entre o 

trato de discentes dos cursos da UFBA e os motivos do preconceito que os discentes do BIS 

estão sofrendo.  

Sobre a falta de estrutura da universidade, esta tem a ver bastante com o debate que fiz 

nos primeiros capítulos da tese, posto que há uma reforma universitária em andamento no país 

e uma orientação das políticas públicas, como um todo, que incorporam aspectos do Estado 

mínimo, como contigenciamento de recursos para as políticas sociais. Logo, isto se desdobra 

na vida cotidiana discente.  

Por outro lado, o próprio surgimento do REUNI e posteriormente dos cursos de BI`s e 

do BIS UFBA é outro lado desta política dos últimos governos do Partido dos Trabalhadores, 

que têm dimensões contraditórias. No capítulo dois registro como o REUNI é uma síntese de 

uma política que ao mesmo tempo segue orientações do Banco Mundial, mas tem elementos 

progressistas e peculiares à realidade brasileira. 

Portanto, a categoria contradição se demonstra muito necessária para localizar a nossa 

tarefa histórica de luta pela universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente 

referenciada. Gramsci tem um legado fundamental para pensar nosso papel de militante e 

intelectual orgânico.  

A pesquisa empírica também possibilitou o trato mais apurado com algumas 

categorias importantes para pensar a vida acadêmica hoje em dia. Uma delas é a  

Interdisciplinaridade. Tentei demonstrar como o curso, do BIS, no meu ponto de vista não é 

interdisciplinar, devido aos seus limites epistemológicos e metodológicos. Casanova (2006) e 

Freitas (1995) me ajudaram a elaborar esta crítica. Penso que esta é uma contribuição teórica 

que a respectiva tese pode dar ao futuro leitor, que quiser se engajar na reforma curricular do 

curso.   

Outra contribuição teórica da tese é o debate a cerca dos parâmetros teórico-

metodológicos deste curso. A referência da categoria qualificação profissional como relação 

social é fundamental para pensar os cursos de ensino superior. As constatações das 

representações dos discentes ajudam a fundamentar a hipótese que levantei e que foi 

confirmada. Relembrando, a estrutura do curso de BI em saúde da UFBA não contempla o 
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conceito de qualificação profissional como relação social, cuja relevância social e política foi 

construída historicamente pela classe trabalhadora. Isso se manifesta nas representações 

simbólicas dos discentes deste curso, em especial, na dicotomia entre seus anseios e as 

possibilidades de atuação profissional.   

Verifiquei, por meio dos questionários, que os discentes assimilaram um discurso 

hegemônico dos formuladores do BIS, como se sentirem contemplados com a formação 

generalista. Contudo, eles divergem dos precursores, no que se refere à materialidade concreta 

que este curso possibilita para eles, que é a não complementação do ciclo da qualificação 

profissional. Ou seja, este diploma não permite plenamente, aos egressos, acesso ao mundo do 

trabalho na área da saúde.     

Compreendo que a proposta do BIS e dos outros BI`s é interessante, é contra-

hegemônica, tem fragilidades teóricas, mas tem potenciais políticos significativos. Todavia, é 

preciso em curto prazo viabilizar melhor a relação da formação geral e a progressão linear. 

Defendo e concluo que os discentes possam ter o direito de optar por se profissionalizar ou 

não, que as condições de reprodução excludentes da universidade e do acesso não sejam 

fatores desqualificação na formação profissional destes sujeitos. É preciso ampliar as vagas 

para os Cursos de Progressão Linear, é preciso construir na universidade pública também o 

acesso universal.  

Outras questões essa tese não deu conta, como entrevistar os formados que não foram 

aprovados na seleção de CPL, para entender o tamanho da frustração da não aprovação e dos 

três anos de investimento na formação generalista, que não permitirá uma atuação no mercado 

de trabalho. Entender também qual será o uso do diploma de agora em diante. Qual avaliação 

esses, agora formados, fazem a respeito deste processo na sua vida.  

Outra indagação: será que os novos profissionais formados no primeiro ciclo do BIS 

incorporaram a ideia da saúde humanizada? Até que ponto esses discentes conseguem superar 

a lógica da clínica na formação em saúde?  

 Uma constatação significativa que não pude aprofundar, mas indiquei, e que merece 

outras análises é o movimento político do governo federal de construir modelos novos de 

formação universitária. Penso que há um projeto com este objetivo, contudo, que está 

avançando parcialmente e timidamente ainda, diante da resistência do corpo universitário.  

 Afirmo isso constatando que as novas universidades que estão sendo criadas pelo 

REUNI têm o modelo de Bacharelado Interdisciplinar ou outras formas inovadoras como 

referência, a exemplo da UNILA, UFABC e UFSB.  
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Fazendo agora um movimento dialético do particular ao geral, quis contribuir com 

minhas reflexões para ajudar a fomentar (dentro dos limites de uma tese e de uma política 

pública de educação) o debate sobre os rumos das políticas públicas brasileiras como um todo. 

Considero que o rumo hegemônico que o Estado brasileiro vem adotando nos últimos anos 

depende muito do engajamento da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais.  

Nossa tarefa é teórica, para ser radical na crítica e é política para localizar as 

contradições, se apoiar nos ganchos que podem nos levar a um patamar superador do contexto 

atual.  

O REUNI se por um lado materializa todas essas problemáticas que detalhei, em outro 

ângulo colocou mais discentes das IFES, contratou mais docentes e por consequência da 

entrada dessas pessoas qualificadas e críticas nas universidades, nós vemos a luta não se 

esmorecer. E os universitários, sobretudo, os estudantes, ao longo da nossa história, sempre 

protagonizaram belas lutas, seja pela democracia, seja por outro projeto de país e etc.  

Como diria o saudoso cantor e poeta Gonzaguinha, ―eu acredito é na rapaziada, que 

segue em frente e segura o rojão‖.  



300 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA FILHO, Naomar. Universidade nova: textos críticos e esperançosos. Brasília, DF: 

Editora UnB; Salvador: EDUFBA, 2007. 

________. Bacharelado Interdisciplinar em Saúde: revolução na educação superior no campo 

da saúde? (Prefácio). In: TEIXEIRA, Carmen Fontes; COELHO, Maria Thereza Ávila Dantas 

(Organizadoras). Uma experiência inovadora no ensino superior: Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde. Salvador: EDUFBA, 2014.  

ALVES, Giovanni. A ―captura‖ da subjetividade: nexo psicofísico e novo panoptismo. In: 

________. Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo 

manipulatório. 1. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011. p. 111-126. 

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado (notas para uma 

investigação). In: ZIZEK, Slavoj. (Org). Um Mapa da Ideologia. Ed. Contraponto. 1996.  

AMARAL, Maria Inez Bernardes. PROUNI: o ponto de vista dos alunos. Dissertação 

(Mestrado). – Universidade do Estrado do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, Rio de 

Janeiro, 2010.   

ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.1998. 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade 

do mundo do trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade 

Estadual de Campinas, 1998. 

ARAUJO, Maria Celina D`. Capital Social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2003.  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa. Edições 70. 1977.  

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  

BANCO MUNDIAL. La enseñanza superior: lecciones derivadas de La experiência. 1994. 

BARATA-MOURA, José. Totalidade e contradição acerca da dialética. Lisboa: Livros 

Horizonte, 1977.   

BENEVENUTO, Fabrício; ALMEIDA, Jussara M.; SILVA, Altigran S. da. Coleta e Análise 

de Grandes Bases de Dados de Redes Sociais Online. s/d. Disponível em: <http://homepages. 

dcc.ufmg.br/~fabricio/download/jai2012.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2015.   

BOURDIEU, Pierre.  A economia das trocas simbólicas. 2. ed. [S. l.]: Perspectiva, 1987.  



301 

 

 

BOURDIEU, Pierre.   (Coord.) A Miséria do mundo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  

________. A distinção: crítica social do julgamento. Zouk, 2011. 

________. O Poder simbólico. 15. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.  

________. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao, Desclée de Brouwer, 2001.  

BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: 

Boitempo. 2012.   

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências.  

________. Decreto Nº. 6.096. Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – REUNI. Brasília, 24 de Abril de 2007a. 

________. Diretrizes Gerais do REUNI. 2007b. 

________. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. REUNI 2008 – Relatório de primeiro ano. 2009. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Superior. Referenciais 

orientadores para os bacharelados interdisciplinares e similares. Brasília – DF. 2010. 

________. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe 

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o 

Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. 

BURAWOY, Michael. O marxismo encontra Bourdieu. Ed. Unicamp, 2010. 

CARDOSO, Miriam Limoeiro. Capitalismo dependente, autocracia burguesa e revolução 

social em Florestan Fernandes. 1995. Disponível em: <http://www.iea.usp.br/iea/textos/ 

limoeirocardosoflorestan1.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2009. 

CARVALHO, José Murilo de. Fundamentos da política e da sociedade brasileira. In: 

AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 

São Paulo; Rio de Janeiro: Editora Unesp/Konrad-Adenauer, 2007.    

CASANOVA, Pablo González. As novas ciências e as humanidades: da academia à política. 

São Paulo: Boitempo, 2006.    

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e 

cultura. 6. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2002.  v. I. 



302 

 

 

SILVA, Matheus Castro da. O Reuni na UFF: da precarização do trabalho à luta nos campi! 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, 2015. 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa. DIFEL. 

1985.  

CHEPTULIN, Alexandre. A Dialética Materialista. Categorias e Leis da Dialética. São 

Paulo.Editora Alfa-ômega. 1982. 

CIAVATTA, Maria. O conhecimento histórico e o problema teórico-metodológico das 

mediações. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. (orgs.). Teoria e Educação no 

Labirinto do Capital. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no 

Rio de Janeiro (1822-1930). Rio de Janeiro: Record, 1999.  

COGGIOLA, Osvaldo. Escritos sobre a Comuna de Paris. São Paulo: Xamã, 2003. 

DEUSCARÁ, Bruno; ROCHA, Décio. Análise de conteúdo e análise do discurso. ALEA, v. 7, 

n. 2, p. 305-322, jul.-dez. 2005.  

DOS SANTOS, Theotonio. Desenvolvimento e Civilização: uma homenagem a Celso 

Furtado.(mimeo). S/D.    

DRUCK, Graça. Qualificação, Empregabilidade e Competência: Mitos versus Realidade. In: 

GOMES, Álvaro (Org.) O Trabalho no Século XXI: Considerações para o futuro do trabalho. 

São Paulo. Editora e Livraria Anita ltda. 2001. p. 81-90. 

DUARTE, Newton. Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões? Autores 

Associados, 2003. 

________. Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações neoliberais e pós-

modernas da teoria vigotskiana. Campinas: Autores Associados, 2000. 

DUARTE, A.W.B.D. Survey. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. 

Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de 

Educação, 2010. 

DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. 2. ed. São Paulo. Martins Fontes. 1999.  

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico.  São Paulo: Ed. Nacional, 1968. 

______. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o sistema totêmico na Austrália. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996.    



303 

 

 

DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Introdução à epistemologia. São Paulo: Ed. UNESP, 

2010.    

ENGELS, Friedrich. O Papel do Trabalho na transformação do macaco em homem. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Editora Global, 1990.  

FATORELLI, Maria Lúcia. Caderno de Estudos: a Dívida Pública em debate. Brasília: Inove 

editora, 2012.  

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

1976.   

FERRETI, João Celso. Considerações sobre a apropriação das noções de qualificação 

profissional pelos estudos a respeito das relações entre trabalho e educação. Revista Educação 

e Sociedade, Campinas, v. 25, p.401-422, maio/ago. 2004. 

FONSECA, Francisco. Falsas soberanias no capitalismo contemporâneo: da soberania do 

consumidor ao poder das sociedades locais. In: ANTAS JR., Ricardo Mendes (Org.). Desafios 

do consumo. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 233-244. 

FONTANELLA, Bruno José Barcellos; RICAS, Janete; TURATO, Egberto Ribeiro.  

Amostragem por saturação em pesquisasqualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 17-27, jan. 2008. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 25. ed. São Paulo: Editora Graal, 2012.  

FREITAS, Luis Carlos de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 

Campinas: Papirus, 1995. 

FREITAS, Celma. A Prática em Bourdieu. (s/d). Disponível em: <http://revistacientifica. 

facmais.com.br/rv/01/a_pratica_em_bourdieu.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2013.  

FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa 

educacional. In: FAZENDA, Ivani. Metodologia da pesquisa educacional. 10. ed. São Paulo: 

Cortez, 2006. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Capital Humano. Verbete EPSJV FIOCRUZ. Disponível em: 

<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html>. Acesso em: 31 ago. 2014. 

________. Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de século. (Org.). Petrópolis: 

Vozes, 1998. 

________. A polissemia da categoria trabalho e a batalha das idéias nas sociedades de 

classe.  



304 

 

 

GT Trabalho-educação, In: REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO -ANPED, 31. Caxambu – MG, 2008. 

(mimeo). 

________. Sociabilidade do capitalismo dependente no Brasil e as políticas públicas de 

formação, emprego e renda: a juventude “com vida provisória em suspenso. Relatório Final 

de pesquisa desenvolvida com apoio do CNPq e da FAPERJ. Rio de Janeiro, 2011. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991.   

GRAMSCI, Antônio. Introdução ao Estudo da Filosofia a filosofia de Benedetto Croce. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. (Cadernos do Cárcere; v. 1) 

________. Concepção Dialética da História. 6. ed. tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira,1986. 

GUARANÁ, Cecília. A educação de trabalhadores por trabalhadores: a proposta e a realidade.  

In: MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. (Org.) Educação de trabalhadores por trabalhadores: 

educação de jovens e adultos e formação profissional. São Paulo: Editora Sociologia e 

Política, 2013.   

GUATEMALA. Ministerio de Educación. Epistemología educativa. 2001.  

HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2009. 

JAMESON, F. Pós-modernidade e sociedade de consumo. Novos Estudos CEBRAP, n.12, p. 

16-26, 1985. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/53755636/Fredric-Jameson-Pos-

modernidade-e-sociedade-de-consumo>.   

______. Pós-modernismo: a lógica do capitalismo tardio. São Paulo. Ática, 1996.   

JUNQUEIRA, Lília. Anoção de representação social na sociologia contemporânea. Estudos 

de Sociologia, Araraquara, v. 18/19, p. 145-161, 2005.  

KOPNIN, Pável Vasílievich. A Dialética como lógica e teoria do conhecimento. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

KUENZER, Acácia Zeneida. Desafios Teórico-metodológicos da relação trabalho-educação e 

o papel social da escola.  In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.).  Educação e crise do trabalho: 

perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes, 1998. 

LEHER, Roberto. Programa de Aceleração do Crescimento, Educação e Heteronomia 

Cultural. s/d a. (mimeo) 



305 

 

 

LEHER, Roberto. Florestan Fernandes e a universidade no capitalismo dependente. In: 

FÁVERO, Osmar (Org). Democracia e educação em Florestan Fernades. Campinas – SP: 

Autores Associados; Niterói – RJ: Editora da Universidade Federal Fluminense (EdUFF), 

2005.  

LÊNIN, Vladimir. Imperialismo: fase superior do capitalismo. 4. ed. São Paulo:Editora 

Global. 1987.    

LIMA, Kátia. Contra-reforma na Educação Superior: de FHC a Lula. São Paulo: Xamã, 

2007. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Ed. Abril 

Cultural. 1976. (Coleção Os Pensadores; XLIII) 

MANCEBO, Deise; LÉDA, Denise Bessa. REUNI: Heteronomia e precarização da 

universidade e do trabalho docente. Revista Educação & Realidade. v. 34, n. 1, p. 49-64 

jan./abr. 2009. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital. 

Livro I,Vol.1. 26. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.  

MARX, Karl.Contribuição à crítica da economia política.São Paulo: Martins Fontes, 1983. 

______. Manifesto do Partido Comunista. Porto Alegre: L&PM, 2007.  

______. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo editorial, 2008. 

______. O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.  

MARTINS, Carlos Eduardo. Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina. 

São Paulo: Boitempo, 2011.  

MEDEIROS, Luciene das Graças Miranda. O REUNI - Uma nova regulação da política de 

expansão da educação superior: o caso da UFPA. Tese (Doutorado em Educação) – 

Universidade Federal do Para, Instituto de Ciências da Educação, Programa de Pós-

Graduação em Educação, Belém, 2012.  

MENDES, Conrado Moreira. A PESQUISA ONLINE:potencialidades da pesquisa qualitativa 

no ambiente virtual. Hipertextus (www.hipertextus.net), n.2, Jan.2009.  

MELO, Roberto da Cruz. Das múltiplas escalas político-administrativas aos territórios de 

identidade como unidade de planejamento das políticas públicas do estado da Bahia/Brasil. 

Salvador, 2015. Prelo. 



306 

 

 

MENDES, Conrado Moreira. A pesquisa online: potencialidades da pesquisa qualitativa no 

ambiente virtual. Hipertextus (www.hipertextus.net), n.2, Jan.2009.  

MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 

______. A Educação para Além do Capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Pesquisa Social Teoria, Método e Criatividade. 6. 

ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 

______. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2007.  

______. Introdução: Conceito de avaliação por triangulação de métodos. In: MINAYO, Maria 

Cecília de Souza; ASSIS, Simone Gonçalves de; SOUZA, Edinilsa Ramos de. (Org.).  

Avaliação por triangulação de métodos: Abordagem de Programas Sociais. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2005.  

MERCADANTE, Aloizio. As bases do novo desenvolvimentismo no Brasil: análise do 

governo Lula (2003-2010). Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas. (Tese 

de doutorado), Campinas: SP, 2010.   

MÉSZÁROS, István.  A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 

MORAES, Maria Célia Marcondes de. Os "Pós-Ismos" e outras querelas ideológicas. 

Perspectiva, Florianópolis, n. 24, 1995. p. 45-59. Disponível em: <http://www.educacao 

online.pro.br/os_posismos.asp?f_id_artigo=205>. Acesso em: 27 mar. 2013.  

MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. (Org.) Educação de trabalhadores por trabalhadores: 

educaçãio de jovens e adultos e formação profissional. São Paulo: Editora Sociologia e 

Política, 2013a.        

MORTADA, Samir Pérez. A experiência estudantil na novíssima universidade brasileira. In: 

SAMPAIO, Sônia Maria Rocha; SANTOS, Georgina Gonçalves dos. (Org.). Observatório da 

Vida Estudantil: estudos sobre a vida e culturas universitárias. Salvador: Edufba, 2012.   

MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em Psicologia Social. 7. Ed. 

Petrópolis: Vozes, 2010.     

MORENO, Roberta Vilela. Juventude e Mercado de Trabalho: a invisibilidade dos jovens 

vivendo com HIV/AIDS. Dissertação (Mestrado) – Programa de estudos Pós-Graduados em 

Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.    

MORGENTHAU, Hans. APolíticaentreasNações. Brasília: Editora UnB/IPRI, 2003. 



307 

 

 

MOTTA, Vânia Cardoso da. Ideologias do Capital Humano e do capital social: da integração 

à inserção e ao conformismo. Trab.Educ.Saúde, v. 6, n. 3, p. 549-571, nov.2008/fev.2009 

NERI, Marcelo Côrtes. (Org.). A Nova Classe Média: o lado brilhante dos pobres. Rio de 

Janeiro. FGV/CPS. 2010.    

NEVES, Lúcia Maria W.; SIQUEIRA, Ângela C. (Org.). Educação Superior: uma reforma 

em processo. São Paulo: Xamã. 2006.  

NEVES, Lúcia Neves. et al. Capital Social. Verbete EPSJ FIOCRUZ. Disponível em: 

<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capsoc.html>. Acesso em: 31 ago. 2014.  

NOZAKI. Hajime. Educação Física e reordenamento no mundo do trabalho: Mediações da 

regulamentação da profissão. Niterói: UFF, Tese de doutorado (Doutorado em Educação), 

2004. 

OLIVEIRA, Rafael Bastos Costa de. A proposta de qualificação profissional do REUNI: 

contradições e possibilidades. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação 

Humana) – UERJ, Rio de Janeiro, 2010. 

OLIVEIRA, Márcio de. Representações sociais e sociedades: a contribuição de Serge 

Moscovici. Rev. bras. Ci. Soc. , São Paulo, v. 19, n. 55 June 2004 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise do discurso: princípios e procedimentos. 10. ed. 

Campinas: Pontes Editores, 2012.  

______.Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia. 2. ed. Campinas: Pontes, 2012a.  

ORTIZ, Renato (Org.). A sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983. 

PAIS, José Machado. A construção sociológica da juventude- alguns contributos. Análise 

Social, v. XXV, p. 105-106, 1990 (1.°, 2.°), 139-165.  

PEREIRA, Elisabete Monteiro de Aguiar; ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto de. (Org.). 

Universidade Contemporânea: Políticas do Processo de Bolonha. Campinas: Mercado das 

Letras, 2009. 

PISTRAK, Moisey Mikhaylovich. Fundamentos da Escola do Trabalho. 1. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2000. 

________. (Org.) A Escola-Comuna. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 

POCHMANN, Márcio. Qual desenvolvimento? Oportunidades e dificuldades do Brasil 

contemporâneo. 1. ed. São Paulo: Publisher Brasil, 2009.   



308 

 

 

POMBO, Olga. Interdisciplinaridade e integração dos saberes. Liinc em Revista, v.1, n.1, p. 3 

-15, mar. 2005. Disponível em: <http://www.ibict.br/liinc> 

PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de 

Janeiro: editora fundação Getúlio Vargas, 1996.  

RAMOS, Marise Nogueira. A Pedagogia das Competências: autonomia ou adaptação? 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 2006. 

______. Trabalho, educação e correntes pedagógicas no Brasil: uma estudo a partir da 

formação dos trabalhadores técnicos da saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, UFRJ, 2010.  

RAVITCH, Daine. Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano: como testes 

padronizados e o modelo de Mercado Ameaçam a Educação. Porto Alegre: Sulina, 2011.  

RODRIGUES, José. Frações burguesas em disputa e a educação superior no Governo Lula. 

Revista Brasileira de Educação. v. 12, n. 34, p. 120-181, 2007. 

ROSSO, Sadi dal. Mais trabalho!A intensificação do labor na sociedade contemporânea. 1. 

ed. São Paulo: Boitempo editorial, 2008. Cap. 1, p. 19-43. 

SAFATLE, Vladimir. A esquerda que não teme dizer o seu nome. São Paulo: Três estrelas, 

2012.  

SAMPAIO, Sônia Maria Rocha et al. As representações e expectativas de estudantes do 

Bacharelado Interdisciplinar da UFBA  (s/d). 

______. (Org.) Observatório da Vida Estudantil: primeiros estudos. Salvador: Edufba, 2011.  

SAMPAIO, Sônia Maria Rocha; SANTOS, Georgina Gonçalves dos. (Org.). Observatório da 

Vida Estudantil: estudos sobre a vida e culturas universitárias. Salvador: Edufba, 2012.   

SÁNCHEZ GAMBOA, Silvio. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. Chapecó – 

SC: Argos, 2007. 

SANTOS JUNIOR, Cláudio de Lira. A Formação de professores em Educação Física: A 

mediação dos Parâmetros Teórico-Metodológicos. Tese (Doutorado em Educação) – UFBA, 

Salvador, 2005. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia: teorias da educação. 39. ed. Campinas: Autores 

Associados, 2007. 

________. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. Campinas: Autores 

Associados, 2012.   



309 

 

 

SCHULTZ, Theodore. O Capital Humano: investimentos em educação e pesquisa. Zahar 

Editores. 1971.   

SGUISSARDI, Valdemar. Universidade brasileira no século XXI. Desafios do presente. São 

Paulo: Cortez, 2009.   

______. Regulação estatal versus cultura de avaliação institucional? Avaliação, campinas; 

Sorocaba, v. 13, n. 3, p. 857-862, nov. 2008.  

SHULGIN, Viktor N. Rumo ao Politecnismo. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013. 

SILVA, Adelina Maria Pereira da. Ciberantropologia. O estudo das comunidades virtuais. 

Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/silva-adelina-ciberantropologia.pdf>. 2004.  

SILVA, Matheus Castro da. O Reuni na UFF: da precarização do trabalho à luta nos campi! 

UFF, Dissertação (Mestrado em Educação), 2015. 

SILVA, Rosemary Lopes Soares da. Território: uma discussão interdisciplinar para a 

compreensão na atualidade  sobre o direito à educação profissional técnica de nível médio 

no estado da Bahia. 2015a (no prelo).  

SMITH, Adam. Investigação sobre a natureza e as causasda riqueza das nações. 2. ed. São 

Paulo: Abril Cultural, 1979.  

SINGER, André Vitor. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. 1. ed. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2012.     

WEBER, Max. A ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 7. Ed. São Paulo: Pioneira, 

1992.  

________.  "A `Objetividade' do Conhecimento nas Ciências Sociais" In: COHN, Gabriel 

(org.). Max Weber. São Paulo: Editora Ática, 1989. (Coleção Grandes Cientistas Sociais) 

TEIXEIRA, Carmen Fontes; COELHO, Maria Thereza Ávila Dantas (Orgs.). Uma 

experiência inovadora no ensino superior: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Salvador: 

EDUFBA, 2014.  

TONET, Ivo. Educação, Cidadania e Emancipação Humana. Ijuí: Unijuí. 2005. (Coleção 

fronteiras da educação). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Pro-Reitoria de Ensino de Graduação. Projeto 

Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares. (Implementação do REUNI). Salvador,  jul. 

2008a. 



310 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Resolução 02 / 2008. Estabelece definições, princípios, modalidades, critérios e padrões para 

a organização dos cursos de graduação da UFBA. 2008b. 

________. Projeto Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Instituto de Artes, 

Humanidades e Ciências professor Milton Santos. Salvador - BA. Abril. 2010. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 1. ed. Buenos Aires: Consejo 

Latinoamercano de Ciencias Sociales – CLACSO, Argentina; São Paulo: Expressão Popular, 

Brasil, 2007.  

ZAGO, Jacqueline Oliveira Lima. A implementação do programa Expansão (2003) e do 

REUNI (2007) na UFMT. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Uberlândia. 

Programa de Pós-Graduação em Educação, 2013.  



311 

 

 

APÊNDICE A: Questionário da Pesquisa
128

 

 

 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Gênero: ___________________________________ 

Idade: _____________________________________ 

Possui outra graduação? Ou curso profissionalizante técnico? (    )SIM  (   )NÃO 

Qual? _____________________________________________________________________________ 

Período que está cursando: _____________________ 

E-mail para contato: _________________________________________________________________ 

 

 

Questionário
129

:  

 

1. Qual (ou quais) motivos o(a) levou cursar o bacharelado interdisciplinar em saúde? (marque 

quantas alternativas se fizerem necessárias e complemente as respostas quando solicitado) 

(   ) Foi o único curso para o qual fui aprovado(a) 

(   ) O caráter generalista do curso me interessou. 

(   ) Tenho interesse especial neste curso. Qual? __________________ 

(   ) Quero realizar curso subseqüente a esse. Qual?________________ 

(   ) Quero realizar procedimento de transferência interna para outro curso. 

(   ) Para complementar a formação técnica.  

(   ) Outro motivo. Qual? ________________ 

 

1.1. Como obteve informação sobre o curso?  

(   ) Consultou na internet. 

(   ) Via teste vocacional. 

(   ) Soube por amigos ou parentes e etc. 

(   ) Por meio de notícias de jornal 

(   ) Divulgação na escola de ensino médio.  

(   ) Divulgação no trabalho. 

(   ) Propagandas 

(   ) Outras. Qual? ________________ 

 

2. Porque você escolheu esta instituição? (marque quantas alternativas se fizerem necessárias e 

complemente as respostas quando solicitado) 

(   ) Foi a única para a qual fui aprovado(a). 

(   ) Por ser uma instituição pública. 

(   ) Por ser uma instituição de qualidade.  

(   ) Porque somente aqui oferecia o curso que eu queria. 
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 Link do questionário: https://docs.google.com/forms/d/1ZWKGxWk6UipPOStD9fT1Z5ST8ie-

J9Y64w8olWaVNgI/viewform?c=0&w=1  
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. A princípio objetivo aplicar o questionários com formandos e estudantes que já tenham cursado mais da 

metade do curso. 
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(   ) Por considerar que a UFBA me trará importantes possibilidades acadêmicas e profissionais. 

Quais? ___________________ 

(   ) Tenho interesse especial nesta instituição. Qual?_________________________ 

(   ) Outro motivo. Qual?_________________________ 

 

2.1. O ensino médio que você cursou foi:  

(   ) De formação geral 

(   ) Técnico-profissionalizante. Qual?_______________ 

2.2. Sua formação no ensino médio foi: 

(   ) Suficiente para eu fazer este curso. 

(   ) Insuficiente para eu fazer este curso e tive que sanar as dificuldades por conta própria. 

(   ) Insuficiente para eu fazer este curso, mas as dificuldades foram sanadas pelo próprio curso.  

(   ) O caráter generalista do curso me ajuda a sanar as dificuldades. 

(   ) O caráter generalista do curso aumentou minhas dificuldades.     

 

3. Enumere os conteúdos abaixo (de 1 a 11) com base no grau de importância que você atribui a 

eles em sua formação como bacharel de saúde: 

 

(   ) Campo da Saúde     (   ) Iniciação Científica 

(   ) Língua Portuguesa     (   ) Tópicos Especiais em Saúde 

(   ) Estudos sobre Contemporaneidade   (   ) Ciência e Tecnologia 

(   ) Saúde Coletiva      (   ) Abordagens sobre cultura 

(   ) Saúde, Educação e Trabalho    (   ) Abordagens sobre política 

(   ) Laboratórios e conteúdos técnicos 

 

4. Qual(is) disciplina(s) você acrescentaria na estrutura curricular do curso? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

5. Quais são os pontos que você considera como positivos e negativos nesta formação?  

_______________________________________________________________________________ 

 

5.1. Que dificuldades você encontrou durante o curso (de qualquer tipo, seja do próprio curso, da 

instituição, do mercado de trabalho, da vida pessoal e etc.)  

_______________________________________________________________________________ 

 

5.2.Que oportunidades este curso gerou para você?  

_______________________________________________________________________________  

 

 

6. O que você espera de retorno desse curso na sua vida? (marque quantas alternativas se fizerem 

necessárias) 

(   ) Inserção no mercado de trabalho na área da saúde. 

(   ) Obter titulação de nível superior. 

(   ) Obter habilitação para se candidatar ao segundo ciclo de formação. 

(   ) Obter habilitação para ingressar em um curso de pós-graduação 

(   ) Outros. Quais? __________________ 
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7. Você considera que este retorno será alcançado através deste curso? Caso sim, como? Caso 

não, por quê? 

(   ) SIM     (   ) NÃO 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

8. Qual a profissão em que você deseja atuar? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

9. Se você tivesse a oportunidade de optar e ingressar livremente em um curso universitário, 

você escolheria o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde ou optaria por outro curso 

profissionalizante da área da saúde?   

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Caso deseje fazer alguma consideração extra, use este espaço: 

_______________________________________________________________________________ 
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APENDICE B: Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

 

 

Projeto de Pesquisa: 

“A Proposta de Qualificação Profissional do REUNI: representações simbólicas de estudantes do 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA”` 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Características do estudo: Trata-se de um estudo de campo com a utilização de métodos e técnicas das pesquisas 

qualitativa e quantitativa, que tem como um dos seus objetivos gerais investigar, através dos cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA, as tensões existentes entre a proposta de qualificação 

profissional, que divide a formação do estudante em geral  - não profissional – e a formação  profissional, sob o 

viés das representações simbólicas dos discentes. 

Levantamento dos dados: A obtenção dos dados se dará em duas partes: 1. Levantamento de documentos oficiais  

do Ministério da Educação; 2. Questionário auto-preenchível: a ser respondido preferencialmente por estudantes 

concluintes e/ou que tenham cursado mais de 50% da carga horária total do curso, contendo questões 

relacionadas ao curso e sua estrutura e suas expectativas quanto a ele 

Riscos: A participação no estudo não implica qualquer risco para os participantes ou para a instituição.  

Benefícios: Espera-se como benefício a discussão crítica e reflexiva dos processos de formação nos cursos de 

modelo de bacharelado interdisciplinar, possibilitando sugerir caminhos que contemplem uma formação mais 

completa e que atenda aos anseios de profissionalização de seus estudantes. 

Privacidade: Qualquer informação obtida nesta investigação será confidencial. Os dados como nome, contatos e 

demais informações coletados serão utilizados exclusivamente para esta pesquisa e divulgados de forma sigilosa 

e anônima. Entretanto, as informações científicas resultantes poderão ser apresentadas e publicadas em revistas 

científicas, sem a identificação dos participantes. A participação neste estudo será totalmente voluntária e a 

qualquer momento o indivíduo poderá desistir de participar por qualquer motivo.  

 

*. Declaração de Ciência: Li e entendi as informações deste documento de consentimento e o objetivo do estudo, 

bem como seus possíveis benefícios e riscos. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas as minhas 

dúvidas foram esclarecidas. Entendo que estou livre para decidir não participar desta pesquisa a qualquer 

momento.  

 

Rio de Janeiro, .........de ............................de 2015 

 

Nome do Participante da Pesquisa: __________________________________________________ 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa: _______________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador _________________________________________________________ 

 

 

Para outras informações ou dúvidas, entre em contato com o responsável pelo projeto Rafael Bastos Costa de 

Oliveira (telefone (21) 98833-3545; e-mail: rbcobastos@gmail.com; pesquisabisufba@gmail.com); Caso você 

tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, comunique o fato à Comissão de Ética 

em pesquisa da UERJ: Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3018, bloco E, 3º andar, - Maracanã - Rio de Janeiro, 

RJ, e-mail: etica@uerj.br - Telefone: (021) 2334-2180. 

 

 * TCLE elaborado em setembro de 2014 
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ANEXO A: Grade Curricular BIS UFBA 
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ANEXO B: Quadro de vagas vestibular UFBA 2015.1 
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