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RESUMO	
  
A presente dissertação teve como problema de análise: qual a percepção dos egressos do
curso de BC&T/UFRN quanto à estrutura curricular e metodológica do modelo de formação
acadêmica interdisciplinar? Para fundamentar a pesquisa, partiu-se da ideia de que a
educação, a partir da década de 1970, sofreu diversas transformações intentando adequar-se à
nova ordem hegemônica de produção capitalista e às mudanças políticas, paulatinamente,
instauradas, de modo que pudesse contribuir para o fomento econômico e social dos países.
Diante disso, percebeu-se que o Processo de Bolonha e o REUNI marcaram fortemente esse
cenário, no âmbito internacional e nacional, respectivamente, promovendo um novo modelo
de formação acadêmica de nível superior, intitulado de Bacharelados Interdisciplinares – BIs,
os quais priorizam a adoção de um regime curricular mais flexível, metodologias de ensinoaprendizagem e avaliação centradas no aluno, a prática da interdisciplinaridade, a associação
entre teoria e prática, entre outros. Isso posto, buscou-se alcançar o seguinte objetivo geral:
analisar a estrutura curricular e metodológica do modelo de formação interdisciplinar
implementada pelo curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN, na ótica do
egresso. Quanto aos procedimentos de análise, é uma pesquisa quantitativa e qualitativa, pois
para obter as respostas relacionadas ao problema de análise e objetivos, fez-se uso dos
seguintes instrumentos de coleta de dados: questionários e entrevistas. Quanto ao seu
delineamento, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Considerando
que a população em estudo foi de 352 egressos, estimou-se uma amostra para aplicação dos
questionários de 50,2%, e, de 5 egressos para a realização das entrevistas. Para análise dos
dados, além da aplicação da estatística descritiva, a qual auferiu as frequências relativas e
acumuladas dos dados colhidos nos questionários, foi utilizado, também, uma sequência de
atividades, a saber: redução, categorização e interpretação dos dados (GIL, 2009). A
dissertação destacou como principais resultados que o curso tem buscado desenvolver a
flexibilidade curricular através de suas opções de formação acadêmica: geral, direcionada e
para engenharias. Todavia, na ótica do egresso, alguns problemas foram assinalados, como
por exemplo a ausência das práticas interdisciplinares e a prática de uma metodologia
excessivamente tradicional.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Pública, Ensino Superior, Flexibilidade Curricular,
Interdisciplinaridade, Metodologia.

ABSTRACT
This research was to analysis problem: the perception of the course graduates BC & T /
UFRN as the curriculum and methodological framework of the interdisciplinary academic
model? To support research, it broke the idea that education, from the 1970s, has undergone
several transformations adapt to the new hegemonic order of capitalist production and the
political changes, gradually introduced, so that it could contribute for economic and social
development of countries. Thus, it was noticed that the Bologna Process and the REUNI
marked strongly this scenario, the international and national levels, respectively, promoting a
new academic model of higher level, titled Bachelor degrees Interdisciplinary - IBs, which
prioritize the adoption a more flexible curriculum system, teaching-learning methodologies
and evaluation focused on the student, the practice of interdisciplinarity, the association
between theory and practice, among others. That said, it sought to achieve the following
overall goal: to analyze the curriculum and methodological framework of the interdisciplinary
training model implemented by the course of Bachelor of Science and Technology of UFRN,
from the viewpoint of egress. As for the analysis procedures, is a quantitative and qualitative
research, because to get the answers related to problem analysis and objectives, we made use
of the following data collection instruments: questionnaires and interviews. As for its design,
it is a bibliographical research, documentary and field. Whereas the study population of 352
graduates, it estimated a sample to administer the questionnaires 50.2%, and 5 graduates for
the interviews. To analyze the data, and the application of descriptive statistics, which earned
the relative frequencies and cumulative data collected from the questionnaires was used also a
sequence of activities, namely: reduction, categorization and interpretation of data (GIL,
2009). The dissertation highlighted as main results that the course has sought to develop the
curriculum flexibility through their academic options: general, directed and engineering.
However, from the viewpoint of egress, some problems have been reported, such as the
absence of interdisciplinary practice and the practice of an overly traditional methodology.

KEYWORDS: Public Management,
Interdisciplinarity, Methodology.
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1 INTRODUÇÃO

O aprofundamento da globalização e a reestruturação do modelo do capital
cumulativo, a partir da década de 1970, influenciaram, paulatinamente, os Estados nacionais
na redefinição de seus modelos de gestão pública, provocando uma transição do modelo de
gestão burocrática para um modelo de gestão gerencial que, por sua vez, teve inspiração na
administração empresarial/privada. Pode-se afirmar, sucintamente, que essas transformações
ocorreram em função da necessidade de reorganizar o setor público que dava sinais de
incapacidade para gerir suas políticas por meio do modelo de gestão vigente, devido
principalmente à crise do Welfare State e do modelo taylorista-fordista de acumulação do
capital.
As mudanças na gestão pública partiram sobretudo das experiências
desenvolvidas na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos governos de Margareth Thatcher (1979
– 1990) e Ronald Reagan (1981 – 1989), respectivamente, denominada de reforma
gerencialista, ou o novo gerencialismo público – NGP. Nesse contexto, foi preciso
reestruturar todos os setores governamentais, dentre eles, a educação, que sofreu
transformações em todos os seus níveis visando atender as configurações socioeconômicas e
políticas que se instauravam.
Em consequência desse novo cenário, as políticas para o ensino superior, no
mundo, passaram por um processo de reformulação profunda, acarretando um crescimento
expressivo na quantidade de instituições, cursos e matrículas, denominado de expansão e
diversificação educacional, entendido como,

[...] a existência de formas distintas de educação pós-secundária, de instituições e de
grupos de instituições dentro de um estado ou nação, com missões distintas e
diferente, que educam e treinam para vidas e carreiras diferentes, que têm estilos
diferentes de instrução, que são organizadas e financiadas de modo diferente e que
operam com leis e relações com o governo que são diferentes (CORREIA;
AMARAL; MAGALHÃES, 2002, p. 40).

No âmbito internacional, esse processo de expansão e diversificação educacional
pode ser exemplificado, entre outros, pelo processo de Bolonha1, caracterizado como uma
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   Uma política para educação superior europeia, de cunho transnacional, que tem como finalidade ampliar a
competitividade no Sistema Europeu de Ensino Superior (EEES) e a mobilidade e empregabilidade no Espaço
Europeu. Para isso, tendo entre seus objetivos, a adoção do modelo de formação em ciclos, a equivalência das
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política estratificante, que estabelece diferentes níveis de complexidade e duração de cursos
superiores. Além disso, o processo de Bolonha, ao definir uma estrutura cíclica para a
formação superior e um sistema de créditos comuns, com o objetivo de promover um atrativo
internacional para a educação superior europeia, tende, ao mesmo tempo, fomentar o
aligeiramento da formação profissional de nível superior para atender as demandas do
mercado (BASTOS, 2009).
No Brasil, o processo de expansão e diversificação da educação superior, adquiriu
maior efervescência na década de 1990, a partir da instituição da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB, lei nº 9.394/96, que foi a primeira lei a fomentar a abertura do
sistema de educação superior brasileiro para diferentes modalidades e níveis de ensino. Além
disso, em 2001, foi instituído o Decreto nº 3.860/20012, dispondo sobre a organização do
ensino superior, a avaliação dos cursos e outras providências. Esse decreto substituiu o
Parecer nº 2.306/1997, redistribuindo as categorias das IES em três grupos distintos:
universidades, centros universitários e faculdades (BRASIL, 2001). Nesse contexto, Castro
observa que:

A LDB nº 9394/96 e os Decretos dela resultantes mudaram a configuração do ensino
superior no País, considerando que se passou a perceber um grande incremento do
setor privado nesse nível de ensino, seguido de uma grande flexibilização das
estruturas e das formas das instituições. (CASTRO, 2006, p. 111)

De acordo com Hermida (2006, p. 132), “com a abertura desse setor de ensino a
esse tipo de iniciativa privatista, ocorreu um avalanche de investimentos empresariais que
procurou credenciar suas faculdades, centros universitários etc., para poder atuar conforme a
legislação vigente”. Para confirmar tal realidade, o Censo da Educação Superior – 2013,
demonstra que o número de IES privadas vem se mantendo superior ao número de IES
públicas, com 87,4% do número de IES no Brasil (BRASIL, 2013). Outra prova desse quadro
se apoia nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), o
qual aponta para o crescimento de 758 novas de IES privadas no Brasil, no período entre 1995
e 2002. (MEC, 2002).
Diante do exposto, observa-se que o processo de expansão e diversificação do
sistema educacional brasileiro teve como um de seus objetivos precípuos promover a rápida
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
estruturas curriculares, mobilidade estudantil, transferência de créditos e reconhecimento de diplomas, entre
outros (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999).
2
Atualmente revogado pelo Decreto 5.773/06
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ampliação no número de vagas nos cursos de graduação, sobretudo em IES privadas, e,
consequentemente, alavancar o processo de mercadorização educacional3. Como aponta a
meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010) (Governo Fernando
Henrique Cardoso – FHC), aprovado pela Lei nº 10.172/2001, de elevar, até o final da década
de 2010, a oferta de educação superior de 12% para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a
24 anos. Outro exemplo dessas ações políticas é o Fundo de Financiamento do Estudante de
Ensino Superior (FIES), instituído através da Lei No 10.260, de 12 de julho de 2001, o qual
tem como finalidade o financiamento de cursos de graduação para estudantes com matrículas
em Instituições de Educação Superior (IES) privadas.
O Governo Luiz Inácio da Silva (Lula) (2003 – 2006), dando continuidade ao
processo de expansão e diversificação do ensino superior, iniciado no década de 1990,
implementou também algumas políticas de cunho neoliberal, como por exemplo o Programa
Universidade para Todos (ProUni), que foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, e que
tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de
cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas
de educação superior. Esse programa foi criado, de acordo com Carvalho (2006), com o
propósito de atender aos interesses dos grupos das IES privadas, que sofriam com um elevado
índice de vagas ociosas.
Assim, enquanto o ProUni foi um programa vinculado a uma política de abertura
ao mercado educacional e à iniciativa privada, tendo como finalidade, especialmente, o
preenchimento das vagas ociosas desenvolvidas no âmbito das IES privadas, outras políticas
no governo Lula foram formuladas no sentido de expandir e reestruturar as universidades
públicas, de modo a inseri-las, também, dentro do contexto da expansão e diversificação
educacional. Como, por exemplo a Universidade Aberta do Brasil – UAB e o Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI.
A UAB foi instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, o qual se
voltava para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de
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A mercadorização educacional ocorre por meio da liberalização da oferta de ensino que pode acontecer de
diferentes formas: expansão do ensino superior em instituições privadas, privatização direta,
desresponsabilização/descentralização do Estado, criação de quase-mercado, estabelecimento de ParceriasPúblico-Privado (PPP), estímulo à competição, performatividade, rankings, indicadores etc. (FRIGOTTO, 1997;
DALE, 1997; BALL, 1997).
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interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País. Contudo, para fins
desta dissertação, será dado maior destaque ao REUNI.
Foi por meio do Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, que surgiu o REUNI,
criado com o objetivo de aumentar o número de cursos e vagas nas IES públicas, no nível de
graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes
nas universidades federais (BRASIL, 2007).
Nesse sentido, cada universidade elaboraria seu plano de metas procurando
obedecer às diretrizes do REUNI, e sua aprovação pelo MEC vinculava-se a essa condição
(BRASIL, 2007). Entretanto, nas entrelinhas, o REUNI estabelecia suas diretrizes em
consonância com as orientações dos organismos internacionais4 para educação superior,
visando conciliar o desenvolvimento educacional brasileiro com as tendências globais para
educação.
Conforme aponta o estudo de doutoramento de Ralf Hermes Siebiger (2013),
intitulado “O processo de Bolonha e a Universidade Brasileira: Aproximações a partir da
análise de documentos referenciais”, o qual ratifica o ajustamento do programa às orientações
internacionais para educação superior e destaca algumas aproximações acerca das principais
diretrizes do REUNI em relação aos fundamentos do processo de Bolonha. Entre as
aproximações citadas na pesquisa, destaca-se a mobilidade estudantil, a flexibilização
curricular, a diversificação institucional, a relativização da autonomia universitária, entre
outros (SIEBIGER, 2013).
Em âmbito local, acompanhando a tendência mundial acerca das políticas para
educação superior e as exigências de mercado, a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), através de negociações entre sua administração central e seus centros
acadêmicos e unidades especializadas, aderiu em 2008 ao REUNI, visando à criação de novos
cursos, o aumento de novas vagas etc.
Assim, foi partindo da elaboração Proposta de Reestruturação e Expansão –
REUNI/UFRN (2007), que a UFRN buscou adequar suas necessidades às diretrizes (Art. 2º)
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A história desses organismos, tais como Banco Mundial, UNESCO, Programa das Reformas na América Latina
e Caribe (PREAL), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), juntos aos países em desenvolvimento,
tem sido de assessoria na elaboração das políticas públicas, apontando as ações que segundo a ótica das agências
financeiras (BM e BID), seriam aquelas que poderiam obter um empréstimo para sua implantação. Os governos
dos países alvos têm aceitado a ajuda técnica e financeira internacional, elaborando uma política de acordo com
os padrões determinados e [...] criando o projeto de ensino superior que esteja de acordo com os princípios
defendidos por essas organizações e elaborando uma política de avaliação que passa a ser fundamental para a
concretização do modelo defendido (MAUÉS, 2004, p. 111).
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do REUNI. Esse documento apresentou uma descrição do cenário acadêmico e pedagógico da
UFRN, na época (2007), apontando suas dificuldades e estabelecendo metas a serem
alcançadas por meio de estratégias, todas relacionadas às seguintes dimensões: Ampliação da
oferta de educação superior pública; reestruturação acadêmico-curricular, renovação
pedagógica da educação superior, mobilidade intra e inter-institucional e compromisso social
da instituição (UFRN, 2007).
Conforme a descrição citada, o documento registra um alto índice de evasão e
retenção nos cursos da área de tecnologia e exatas, principalmente nos anos iniciais (UFRN,
2007). A Proposta descreve ainda que, embora não houvesse um estudo sistemático acerca do
problema da retenção e da evasão, se identificaram por meio de oficinas pedagógicas alguns
fatores potencialmente favoráveis a esse cenário, tais como: currículos de cursos com
estruturas rígidas, muitos pré-requisitos, prejudicando o fluxo acadêmico do aluno;
dificuldades de alguns professores em acompanhar as novas metodologias de ensino e de
realizar avaliações de aprendizagem a partir de critérios; a orientação acadêmica fragilizada,
não atendendo às exigências dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; falta de uma política mais
efetiva de apoio à permanência do estudante; necessidade do ingresso do aluno no mercado de
trabalho, incompatibilizando a continuidade dos estudos. Como consequências de todos esses
fatores, a Proposta apontava as reprovações, o insucesso na aprendizagem e na escolha do
curso como as possíveis causas para a evasão5 do aluno (UFRN, 2007).
Portanto, foi buscando melhorar os resultados desse cenário, bem como para
garantir a execução dos objetivos do REUNI, que nasceu a Escola de Ciências e Tecnologia
da UFRN (EC&T). A EC&T foi institucionalizada pela Resolução nº 12/2008CONSUNI/UFRN, de 1° de dezembro de 2008, cabendo-lhe a implantação do Curso de
Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T) – Resolução 83/2008 – CONSEPE/UFRN, de
27 de maio de 2008, com o objetivo de dar suporte ao desenvolvimento das atividades
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, ajustando-se ao Regulamento dos Cursos
Regulares de Graduação da UFRN (Resolução n° 227/2009-CONSEPE, de 3/12/2009)6.
Nessa perspectiva, o BC&T, se caracteriza como um curso superior (bacharelado)
de profissionalização geral, não-específica, consolidado como um primeiro ciclo de formação
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A evasão estudantil pode ser definida como um fenômeno educacional complexo, que ocorre em todos os tipos
de instituição de ensino e afeta o sistema educacional como um todo. Entendida como a perda de alunos nos
diversos níveis de ensino, a evasão gera consequências sociais, acadêmicas e econômicas, afetando o
desenvolvimento humano de todas as nações (MOROSINI, 2012, p. 2).
6
	
   Resolução revogada pela Resolução 171/2010 – CONSEPE/UFRN – A qual aprova o novo Regulamento dos
Cursos Regulares de Graduação da UFRN.
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acadêmica interdisciplinar, concedendo, em três anos, o diploma de Bacharelado em Ciência e
Tecnologia (BC&T), que habilita o concluinte a ingressar em um dos cursos de engenharia da
UFRN através de um processo seletivo interno ou em outro curso da UFRN, pelo processo
seletivo de reingresso comum, ou ainda, a ingressar no mercado de trabalho com funções
técnico-gerenciais. Vale ressaltar que nem todos os cursos de engenharia da UFRN são
vinculados a este formato de ensino e ingresso. Dentre os que são, estão incluídos alguns que
já existiam e aderiram ao novo modelo de formação, sendo eles: Engenharia de Materiais,
Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica, e outros que foram criados já dentro
desse novo modelo de formação em ciclos: Engenharia Ambiental, Engenharia Biomédia,
Engenharia de Petróleos, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Mecatrônica.
Considerando o exposto, a arquitetura curricular do BC&T alinha-se ao processo
de Bolonha em virtude de o primeiro ciclo de formação acadêmica interdisciplinar assumir
um caráter terminal, de permitir a integração da graduação e pós-graduação, de tentar
promover novas metodologias de ensino-aprendizagem voltadas para as práticas
interdisciplinares e para a autonomia dos alunos, de estabelecer a avaliação por competências,
entre outras. Deste modo, o BC&T busca uma nova maneira de desenvolver profissionais
capacitados e com habilidades vocacionais gerais, através de uma metodologia que prioriza,
em um primeiro momento, uma formação geral que permite ao estudante adquirir
conhecimentos gerais que servem tanto para aderir ao mercado de trabalho como para
fundamentar sua escolha por uma especialidade profissional, em um segundo momento de
formação.
Para tanto, a Proposta de Reestruturação e Expansão – REUNI (UFRN, 2007)
obteve recursos financeiros concedidos pelo governo federal, para a construção e readequação
de infraestrutura e equipamentos necessárias à realização dos objetivos do Programa, compra
de bens e serviços necessários ao funcionamento dos novos regimes acadêmicos e despesas de
custeio e pessoal associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de reestruturação.
Contudo, de acordo com o relatório do REUNI/UFRN (2008-2012), um efeito
aparentemente não esperado foi identificado ao longo do tempo: a baixa ocupação das vagas
ofertadas nos cursos de segundo ciclo. Para ratificar tal efeito, tem-se parte do Relatório do
REUNI/UFRN 2008-2012 e a Tabela 01, onde são apresentados os baixos números de
reingressantes nos cursos de segundo ciclo, considerando que cada curso oferece em média 40
vagas semestrais:
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Diante da baixa ocupação das vagas disponibilizadas nos cursos de segundo ciclo, a
Administração Central da UFRN está realizando reuniões envolvendo a Direção da
ECT, a Coordenação do BCT, as Direções do Centro de Tecnologia (CT) e do
Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), e suas respectivas Assessorias
Acadêmicas, para discutir os índices de retenção de alunos identificados nos
primeiros períodos do BCT e possíveis soluções e encaminhamentos para esse
problema (UFRN, 2013)

Tabela 01: Número de Reingressantes nos Cursos de Segundo Ciclo de Ciências e
Tecnologia nos períodos letivos 2012.1 e 2013.1

Cursos de Segundo Ciclo

Turno

Engenharia Ambiental

Reingressantes
2012.2

2013.1

Diurno

8

11

Engenharia Biomédica

Noturno

2

3

Engenharia da Computação

Diurno

5

6

Engenharia de Materiais

Diurno

0

2

Engenharia de Materiais

Noturno

0

0

Engenharia de Petróleo

Diurno

23

33

Engenharia de
Telecomunicações

Noturno

1

1

Engenharia Mecânica

Diurno

0

0

Engenharia Mecânica

Noturno

12

24

Engenharia Mecatrônica

Diurno

3

5

54

85

Total
Fonte: Relatório REUNI/UFRN 2008-2012

Diante dessa particularidade, surgiram preocupações no tocante à percepção do
egresso do BC&T quanto ao modelo de formação acadêmica interdisciplinar: Esse modelo de
formação acadêmica interdisciplinar tem contribuído, significativamente, para formação em
nível superior desses indivíduos? Essa questão desperta uma discussão relevante acerca da
viabilidade desse curso, além de, ao priorizar a perspectiva do aluno, principal sujeito dessa
inovação, a universidade ratifica a importância em ouvir todos os seus segmentos, ampliando
assim, a democratização de seus espaços.
É sabido, todavia, que a universidade (UFRN) dispõe de um política que avalia o
desempenho da docência (Avaliação Institucional do Docente), e que vai além da avaliação
do aluno em relação ao professor, incluindo a autoavaliação do aluno, a avaliação da
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infraestrutura, do acervo bibliográfico, entre outros. Entretanto, considerando toda estrutura
física, material, humana e científica disponível na universidade, cumpre desenvolver-se uma
avaliação ainda mais específica, considerando o ponto de vista dos egressos acerca da
estrutural curricular e metodológica do modelo de formação acadêmica interdisciplinar do
BC&T.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

O Processo de Bolonha constitui-se de uma política pública educacional, de
caráter cosmopolita, formulada por ministros da educação de 29 países europeus, hoje
contando com a participação de mais de 40 países, com o intuito de promover o Espaço
Europeu de Educação Superior – EEES. Esse Espaço Europeu de Educação Superior é uma
estratégia de unificação política, centrada na construção de um sistema educacional de nível
superior, com titulação de fácil equivalência, que fomenta um maior acesso ao mercado de
trabalho e aumenta a competitividade do mercado educacional europeu. O ponto crucial deste
sistema, intitulado como processo de Bolonha, é transformar as universidades europeias em
destinos atrativos para estudantes e professores, não só da Europa, mas de todas as regiões do
mundo. Para isso, estabeleceu-se um modelo de formação baseado em ciclos (pré-licenciatura
e pós-licenciatura); adoção de um sistema de créditos compatíveis entre as universidades,
estimulando a mobilidade estudantil e de docentes; promoção da cooperação entre os países
para garantir a qualidade do ensino superior etc. (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999).
Todavia, com base na literatura desenvolvida sobre o tema, o processo de Bolonha
se constitui por uma dinâmica radical de mudanças educacionais e de mudanças no padrão de
regulação dessa educação, conforme assinala Antunes:

[...] os governos definem e assumem compromissos políticos em fóruns
supranacionais constituídos para o efeito que são posteriormente ratificados pelas
instituições nacionais e em que o caráter voluntário, formalmente não vinculativo,
da adesão legitima a ausência de processos institucionalizados e estruturados de
debate, negociação e construção de consenso nacionais prévios aos compromissos
assumidos acerca das mudanças propostas. De fato, as decisões tomadas nas
Conferências Ministeriais são transpostas para os sistemas educativos nacionais,
constituindo um expedito processo de alteração das estruturas, peça a peça, dando
corpo ao programa definido ao nível supranacional [...] (ANTUNES, 2009a, p. 29).

E acrescenta ainda que,
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[...] é a ação política supranacional que protagoniza esta construção, como os
Estados a transferir deliberada e inopinadamente prerrogativas de decisão do nível
das instituições deliberativas nacionais para instâncias ad-hoc intergovernamentais,
como as cinco Conferências Ministeriais – seguidas de outras Declarações ou
Comunicados – de 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007. Assim o extenso programa de
mudanças no ensino superior no continente europeu tem vindo a ser decidido em
nível de uma plataforma intergovernamental, cuja existência nunca foi
expressamente legitimada, avaliada ou escrutinada por qualquer instância emanada
dos sistemas mas políticos democráticos, nacionais ou internacionais. Na verdade,
publica e aparentemente os Ministros assumem apenas compromissos políticos de
realização das mudanças ou diligências acordadas; não se verifica quaisquer normas
vinculativas os sanções jurídicas ou outras; no entanto, às instâncias nacionais,
implicitamente é acometida a concretização dos objetivos ou metas apontados.
(ANTUNES, 2009a, p. 30).

Nesse sentido, o que se apreende é que, no próprio espaço europeu, essas
profundas alterações no campo educacional, como é o caso do processo de Bolonha, por
excluírem as representações docentes e de pesquisadores europeus de suas conferências
deliberativas, têm sofrido forte desvalorização (ANTUNES, 2009a). Como aponta Antunes
(2009), sobre o desenvolvimento do processo de Bolonha em Portugal:

[...] os jornais registram ainda apreensão e pessimismo, da parte dos estudantes
mantidos no desconhecimento, total ou parcial, e que manifestam, sobretudo,
preocupação e insegurança face ao valor das formações e dos diplomas de Bolonha:
“Vai cada vez sair mais gente e vai ser mais complicado arranjar emprego” (Jornal
Acadêmico, nº 20, p.3); “Menos tempo de estudo, menos preparação, menos
possibilidades de emprego” (Jornal Público, edição de 24 de março de 2006, p.22)
[...] (ANTUNES, 2009a, p. 50).

Antunes (2009) ainda expõe a angústia dos docentes em vistas à dificuldade de
compreender as novas metodologias de ensino, que priorizam a aprendizagem autônoma e
interdisciplinar dos estudantes.
Na Itália, Riedo e Pereira (2009) fazem referência às pesquisas desenvolvidas com
foco na percepção dos estudantes italianos sobre as consequências da reforma em sua
formação, como as pesquisas de Pesenti (2005), Amplatz (2006) e Guidicini e Manella
(2005), ambas reforçando a interpretação dos alunos quanto ao novo modelo de formação em
ciclos, como sendo “ou excessivamente profissionalizante ou excessivamente genérico”
(RIEDO;PEREIRA, 2009, p. 72). Os mesmos autores ainda apontam para outros aspectos não
compreendidos pela reforma, descritos pelo alunado italiano, em um documento criado pela
Assembleia dos Estudantes, como,
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[...] uma melhor orientação, desde a realização da matrícula até a elaboração da tese
e entrada no mercado de trabalho; uma avaliação qualitativa da didática; mais
espaço para discussão sobre os objetivos da formação, os conteúdos dos cursos e
créditos para renovar a didática aplicada [...] quantidade insuficiente de docentes e
mesmo de infra-estrutura diante da proliferação de cursos trienais; [...] a falta de
preocupação com os estudantes trabalhadores [...] (RIEDO; PEREIRA, 2009, p. 73).

Nesse contexto, percebe-se que o processo de Bolonha, mesmo na Europa, gerou
repercussões permeadas de incertezas, problemas e contradições, sobretudo em função do
modelo de formação em ciclos, que, por promover um aligeiramento na formação de nível
superior, através dos cursos generalistas (1º ciclo), desencadeou uma desvalorização desses
cursos, em termos de qualidade e confiabilidade por parte dos egressos e mesmo por parte do
mercado de trabalho.
Entretanto, ainda que imerso em críticas e questionamentos, é fato que o processo
de Bolonha, constituindo-se de uma política de reforma educacional, de cunho neoliberal, que
visa, sobretudo, dimensionar o mercado educacional e dinamizar as relações de cooperação
entre as instituições de ensino superior e o mercado, influenciou e vem influenciando
governos de todo o mundo, tomando proporções continentais. Conforme Bolívar (2009)
intitula o processo por um espaço pan-europeu de educação superior, pois além de se
consolidar na Europa, vem constituindo-se

[…] também – pelas expectativas que tem suscitado – num processo de adequação
incluindo a América Latina e o Caribe. Além das reuniões oficias para por em
andamento um processo similar [ao projeto Tuning Educational Structures in
Europe, ou “Afinando Estruturas Educacionais na Europa”], tem se desenvolvido o
projeto Alfa Tuning America Latina, apoiado pela Comissão Europeia, no qual
participam 19 países iberoamericanos (entre eles o Brasil), que pretende contribuir
com o desenvolvimento de titulações facilmente comparáveis e compreensíveis, de
forma articulada em toda a América Latina, buscando pontos de referência comuns e
centrando-se nas competências e destrezas. Neste sentido, este projeto tem, em
comum ao projeto europeu, quatro grandes linhas: definição das competências,
enfoque do ensino e da aprendizagem, créditos acadêmicos e qualidade dos
programas (BOLIVAR, 2009, p. 103-104).

Percebe-se, portanto, que há uma política de convergência entre o EEES e demais
continentes, como a América Latina, visando adotar as orientações do processo de Bolonha
nas políticas nacionais do setor de educação superior além de estabelecer vínculos e
intercâmbios entre as instituições de educação superior europeias e dos países
iberoamericanos “para incremento da qualidade, efetividade e transparência” (BOLÍVAR,
2009, p. 104)
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No caso do Brasil, vale destacar que a ideia de ciclos não é recente, ela foi
introduzida por Anísio Teixeira na época da criação da Universidade de Brasília (UNB), em
1960, retomada na Reforma Universitária de 1968, no Decreto-Lei 464/69; porém, em não se
sustentando, reapareceu mais tarde no Projeto de Lei 7.200 de 2006. Contudo, somente a
partir da ideia de reestruturação dos cursos superiores, voltou-se a discutir essa temática, já
sob influências do processo de Bolonha. Assim, essa política foi incorporada nos objetivos do
REUNI, que estimulou a criação dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) nas universidades
federais brasileiras. Após a implementação de alguns BIs em diversas regiões do país, o
Ministério da Educação (MEC), através da Portaria SESu/MEC No. 383, de 12 de abril de
2010, elaborou um documento, similar às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), tratando
dos Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e similares (BRASIL,
2010).
No corpo desse documento, a lógica da implantação dos BIs aparece como uma
transformação inspirada na mescla entre a concepção da organização da formação superior7
proposta por Anísio Teixeira, na década de 1960, o processo de Bolonha e o college8
americano, mas trazendo uma nova roupagem, adaptada para as necessidades da demanda
brasileira. As principais mudanças defendidas pelos referenciais, em oposição ao modelo de
formação tradicional, são descritas através dos seguintes princípios:

1. formação acadêmica geral alicerçada em teorias, metodologias e práticas que
fundamentam os processos de produção científica, tecnológica, artística, social e
cultural; 2. formação baseada na interdisciplinaridade e no diálogo entre as áreas de
conhecimento e os componentes curriculares; 3. trajetórias formativas na perspectiva
de uma alta flexibilização curricular; 4. foco nas dinâmicas de inovação científica,
tecnológica, artística, social e cultural, associadas ao caráter interdisciplinar dos
desafios e avanços do conhecimento; 5. permanente revisão das práticas educativas
tendo em vista o caráter dinâmico e interdisciplinar da produção de conhecimentos;
6. prática integrada da pesquisa e extensão articuladas ao currículo;7. vivência nas
áreas artística, humanística, científica e tecnológica; 8. mobilidade acadêmica e
intercâmbio interinstitucional; 9. reconhecimento, validação e certificação de
conhecimentos, competências e habilidades adquiridas em outras formações ou
contextos; 10. estímulo à iniciativa individual, à capacidade de pensamento crítico, à
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Anísio Teixeira, em 1960, na época, como Presidente da Comissão de Elaboração do Projeto de Lei que
instituiu a Universidade de Brasília, formulou a ideia de uma formação universitária em etapas, que em um
primeiro momento permitisse ao estudante desenvolver conhecimentos básicos, para num segundo momento,
desenvolver estudos em um curso específico de formação universitária (ALMEIDA FILHO, 2008).
8
No modelo Norte Americano de ensino superior, a pré graduação é ministrada em unidades de educação
superior de espoco geral, isoladas ou integradas em universidades, chamadas de Colleges. Compreende cursos
universitários de 4 anos, cobrindo conteúdo gerais e básicos, terminais, porém de caráter não-profissional. Os
concluintes ganham título universitário plenos de Bacharel em Ciências, Artes ou Humanidades, com uma área
principal de concentração de estudos chamada Major, podendo optar por um área complementar, o Minor.
(ALMEIDA FILHO, 2008).
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autonomia intelectual, ao espírito inventivo, inovador e empreendedor; 11.
valorização do trabalho em equipe. (BRASIL, 2010).

Nesta perspectiva, teoricamente, os BIs emergem como uma inovação
educacional, estruturada conforme o documento estabelece:

[...] 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 (BRASIL,
2010).

O primeiro BI criado no Brasil foi desenvolvido na Universidade Federal do
ABC, na área de ciências e tecnologia, e a partir daí outros cursos foram criados, como na
Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2008, que desenvolveu um projeto da
Universidade Nova9, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em 2008, a Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), em 2009, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), em 2009, a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em 2009, entre outras.
Na UFBA, de acordo com a pesquisa intitulada “A evasão nos bacharelados
interdisciplinares da UFBA: Um estudo de caso”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, vinculado à UFBA, como requisito de
obtenção de graus de mestre, por Jeilson Barreto Andrade, no ano de 2014, as maiores
queixas dos alunos, em relação às suas desistências dos BIs, giram em torno de múltiplas
razões, geralmente relacionadas ao próprio curso, tais como:

[…] dificuldade para obter vagas em determinados componentes curriculares
externos aos IHAC e necessários para o cumprimento da sua matriz curricular; a
ausência de orientações adequadas para usufruto do curso de uma maneira plena, a
exemplo do suporte na escolha de componentes curriculares que permitissem a
construção de uma identidade dentro das grandes áreas dos cursos; a falta de
articulação entre o currículo dos BI e dos demais cursos de graduação da
universidade, ensejando um longo período de formação; a lentidão no
estabelecimento de critérios para ingresso nos CPL e a falta de perspectiva da
adoção do sistema de formação baseado em ciclos, tornando o BI uma formação
aparentemente desencadeada daquela já ofertada pela instituição […] (ANDRADE,
2014).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

SANTOS, B.; ALMEIDA FILHO, Naomar. A universidade para o século XXI: Para uma universidade nova.
2008
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Já na UFRN, por exemplo, onde o modelo de formação acadêmica interdisciplinar
vem sendo desenvolvido no curso de Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BC&T), os altos
índices de evasão, de retenção, no primeiro ciclo, e de vagas ociosas, no segundo ciclo
(SIGAA, 2015) têm-se destacado com sérios problemas do processo formativo do BC&T a
serem resolvidos. Embora os outros cursos de graduação da instituição apresentem, também,
índices de evasão e retenção, o BC&T vem se sobressaindo, ao longo dos anos, como um dos
cursos presenciais com maiores e crescentes índices registrados (SIGAA, 2015). Diante do
exposto, torna-se relevante entender, na ótica do egresso, a estrutura curricular e metodológica
do modelo de formação acadêmica interdisciplinar do BC&T. Nesta perspectiva, a pesquisa se
mostra como um primeiro passo para se discutir a viabilidade dos BIs na UFRN.
Assim, tem-se como problema de pesquisa o seguinte questionamento: Qual a
percepção dos egressos do curso de BC&T/UFRN quanto à estrutura curricular e
metodológica do modelo de formação acadêmica interdisciplinar?

1.2 OBJETIVO GERAL

Analisar a estrutura curricular e metodológica do modelo de formação acadêmica
interdisciplinar do curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, sob a ótica dos egressos.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Averiguar a percepção do egresso quanto à estrutura curricular do modelo de
formação interdisciplinar do BC&T;
b) Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo egressos para a
integralização curricular do BC&T e para o ingresso no segundo ciclo;
c) Examinar a metodologia utilização pelos professores do BC&T, na perspectiva
do egresso.
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1.4 JUSTIFICATIVA

Em face do atual cenário socioeconômico e político mundial, permeado pelas
constantes mudanças no processo produtivo, que cada vez mais se exige maior qualificação da
mão de obra, tanto em relação aos conhecimentos ligados ao campo profissional como os
construídos a partir das experiências vividas; o campo educacional foi estimulado a ampliar e
diversificar o acesso ao ensino em todos os níveis.
Para equacionar tal situação, governos em todo o mundo buscaram criar, através
das políticas educacionais, sobretudo para o ensino superior, novos princípios e possibilidades
para fomentar uma educação capaz de integrar as exigências do mercado de trabalho e a
realidade social ao processo formativo dos cursos de graduação. Para isso, envolvendo
métodos de ensino-aprendizagem menos fragmentadores do conhecimento, mais ativos,
flexíveis, utilizando recursos tecnológicos, entre outros, de modo a alcançar uma ampliação
da oferta educacional que garanta, verdadeiramente, a expansão e diversificação do ensino em
toda sua totalidade.
Assim, no contexto das reformas educacionais ocorridas nos últimos anos, os
Bacharelados Interdisciplinares - BIs ganham destaque, pois pelas suas próprias
características (processo formativo flexível, que prioriza uma formação baseada em
conhecimentos gerais, curso de curta duração e que prevê a articulação entre teoria e prática,
entre outros), possibilitaram, além do aumento da oferta de ensino nos cursos de graduação, a
redução dos custos em função do tempo e a flexibilização do processo formativo.
No âmbito nacional, a criação da LDB, lei nº 9.394/96,

[...] assegurou ao ensino superior maior flexibilidade na organização curricular dos
cursos de graduação, atendendo à necessidade de uma profunda revisão de toda a
tradição que burocratiza os cursos e se revela incongruente com as tendências
contemporâneas de considerar a formação em nível de graduação como uma etapa
inicial da formação continuada; bem como à crescente heterogeneidade tanto da
formação prévia como das expectativas e dos interesses dos alunos. O Decreto
2.026, inciso II do artigo quatro, de outubro de 1996, bem como no artigo 14 do
Decreto 2.306, de 1997, estabelecem que as Diretrizes Curriculares são referenciais
para as avaliações de cursos de graduação. O Parecer CNE/CES 776/97 estabeleceu
orientação geral para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação [...]
(BRASIL, 2001).
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Seguindo essa tendência, em 2010, conforme já mencionado na introdução, o
Ministério da Educação – MEC, através do grupo de Grupo de Trabalho instituído pela
Portaria SESu/MEC No. 383, de 12 de abril de 2010, elaborou os Referenciais Orientadores
para os Bacharelados Interdisciplinares e similares. Esse documento estabelece princípios a
serem atendidos pelos cursos de BIs no Brasil, prezando mormente a flexibilização e
interdisciplinaridade na formação acadêmica em nível superior.
Na UFRN, em 2009, após a universidade aderir ao programa REUNI, que também
estimulava a criação de cursos de graduação com regime curricular em ciclos, o curso do
BC&T foi implementado com a finalidade de atender uma nova e crescente demanda de
ingressantes e contribuir no alcance das metas e objetivos do REUNI.
Com base no exposto, cabe apresentar algumas observações que motivaram o
desenvolvimento dessa dissertação:
1. Motivação de ordem prática: Compreender o modelo de formação acadêmica
interdisciplinar; como ele vem se desenvolvendo na realidade desta universidade, a partir da
visão de um de seus sujeitos, o egresso. Isso se mostra relevante para a obtenção de respostas
que viabilizem ações em prol do melhor desempenho do BC&T e, consequentemente, dos
cursos de segundo ciclo. Conforme o Relatório REUNI/UFRN 2008-2012, os cursos de
segundo ciclo têm apresentado vagas ociosas motivadoras de frequentes questionamentos em
busca de alternativas que as contenham. A própria instituição (UFRN) tem identificado esse
efeito como um problema a ser resolvido. Além disso, o projeto pedagógico do BC&T
apresenta um cenário permeado por dificuldades relacionadas ao atendimento de seus
discentes, tanto no âmbito da sala de aula quanto nas atividades extracurriculares. É possível
perceber, por meio do PP do curso, que o desenvolvimento do processo formativo sofre com
efeitos não esperados, em especial os relacionados a gestão de turmas grandes (UFRN, 2013).
A relevância desse trabalho reside na sua contribuição no campo de pesquisa desta instituição,
buscando resoluções para problemas reais, enquanto envereda por questões que, embora
despertem constantes discussões, foram até o presente momento pouco investigadas.
2. Motivação de ordem ético-morais: O Censo da Educação Superior – 2013
(MEC, 2013) apresenta a taxa de escolarização bruta no Brasil de 28,7%, entre alunos da
faixa etária de 18 a 24 anos. Tal informação expressa o caráter desafiador proposto por uma
das metas da Lei nº 13.005, de 25 de julho de 2014, a qual instituiu o novo Plano Nacional de
Educação (PNE 2014-2024). A Meta 12 do novo PNE propõe a elevação da taxa bruta de
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matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% entre população de 18 a
24 anos, assegurando a qualidade da oferta (BRASIL, 2014). A inclusão dessa meta no PNE
demonstra que, embora haja a aplicação de políticas públicas de expansão da educação
superior e que delas resultem crescentes índices de ingressantes nas graduações, é preciso
analisar a natureza qualitativa desse crescimento, considerando os efeitos a ele atrelados,
como por exemplo, a evasão e a retenção.
3. Motivação de ordem pessoal: Considerando que a autora desta dissertação
está inserida no corpo técnico administrativo dessa universidade, vinculada ao Departamento
de Engenharia de Materiais, um dos cursos de segundo ciclo do BC&T, em sendo também
mestranda do programa de pós-graduação em gestão pública – PPGP/UFRN, a mesma se
identificou com os problemas que atingem o curso de Engenharia de Materiais, em função da
baixa demanda de ingressantes. Nesse cenário, buscando desenvolver uma pesquisa de
mestrado profissional que contribuísse no âmbito institucional e profissional, foi que surgiu a
ideia de estudar o modelo de formação acadêmica interdisciplinar do BC&T, visto que a
compreensão deste modelo de formação acadêmica, em especial como o curso tem organizado
sua estrutura curricular e metodológica, e o discernimento da percepção dos egressos em
relação aos aspectos citados poderão fomentar uma reflexão acerca de possíveis soluções e
melhoramentos.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Os resultados da pesquisa e as reflexões correlatas estão dispostos em cinco
capítulos, assim organizados: o primeiro capítulo refere-se à introdução, que corresponde à
apresentação inicial da pesquisa, à problematização, aos objetivos geral e específicos, à
justificativa, à metodologia e à estrutura do trabalho.
O segundo capítulo corresponde à primeira parte da fundamentação teórica da
pesquisa, intitulado de “Formulação da política de expansão e diversificação da educação
superior brasileiras a partir da década de 1990 a 2010, seus preceitos e pressupostos”. O
capítulo está subdividido em “Mudanças socioeconômicas no contexto mundial”, “Mudanças
políticas no contexto mundial”, “Reforma do aparelho estatal brasileiro”, “Políticas de
expansão e diversificação da educação superior brasileira, a partir da década de 1990 a 2010”,
“O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais –
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REUNI”, “A flexibilização curricular e interdisciplinaridade na educação superior brasileira”.
Todos esses temas têm como finalidade embasar teoricamente a pesquisa, justificando como
essas mudanças socioeconômicas e políticas, no contexto internacional e nacional,
interferiram e influenciaram na formulação das políticas educacionais do ensino superior
brasileiro.
O terceiro capítulo refere-se à segunda parte da fundamentação teórica da
pesquisa, tendo como título central “Bacharelado em Ciências e Tecnologia – BC&T e suas
interfaces”, o qual é subdividido da seguinte forma: “Projeto pedagógico do BC&T”, “Análise
do PP do BC&T, face ao Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e
similares” e “Análise do BC&T, face aos objetivos e metas do programa REUNI”. Esse
capítulo busca mostrar como o projeto pedagógico do curso do BC&T é estruturado, em
termos de organização curricular e metodologias, bem como apresentar uma análise
comparatória acerca dos dois documentos que fundamentam a criação e implementação do
BC&T: Os Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e similares e o
programa REUNI.
No quarto capítulo, “Análise da estrutura curricular e metodológica do modelo de
formação acadêmica interdisciplinar do curso do BC&T/UFRN sob a ótica dos egressos”,
constam as análises dos resultados da pesquisa de campo, subdivididas em: “Percepção do
egresso quanto à estrutura curricular do modelo de formação interdisciplinar do BC&T”,
“Principais dificuldades enfrentadas pelo egressos para a integralização curricular do BC&T e
para o ingresso no segundo ciclo” e “Apreciação da metodologia utilizada pelos professores
do BC&T, na perspectiva do egresso”.
Por fim, no quinto capítulo, encontram-se as considerações finais.
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2 FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA, A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 A 2010,
SEUS PRECEITOS E PRESSUPOSTOS

Após a segunda guerra mundial o mundo passou por um processo de
reestruturação social e política. O taylorismo-fordismo, implementado desde 1914 nas
empresas automobilísticas de Henry Ford, expandiu-se de tal modo que passou a significar a
lógica de funcionamento dos meios de produção no pós-guerra (HARVEY, 2012). Segundo
Antunes (2009b), o modelo de produção taylorista-fordista baseava-se, sobremaneira, na
exploração do trabalho em seu limite máximo, com a reestruturação da jornada de trabalho e o
aumento do ritmo produtivo, na produção em massa de mercadorias, na racionalização
máxima das operações realizadas pelos trabalhadores e no mínimo desperdício na produção.
Atrelado a isso, o surgimento do Estado de Bem-estar Social, com sua postura providencial e
assistencialista, foi fundamental para alavancar o processo de desenvolvimento social e
capitalista resultante do corrente modelo de produção.
Entretanto, no final da década de 1960 e início da década de 1970, uma série de
fatores de ordem política, social e financeira, contribuíram para desencadear uma grave crise
no sistema capitalista e, consequentemente, nos Estados keynesianos. Diante disso, foi preciso
desenvolver novas estratégias para reestruturação, tanto do capital como do papel do Estado.
Surgido a partir da década de 1980 nos governos de Margareth Thatcher, na
Inglaterra, e Ronald Reagan, nos EUA, o neoliberalismo associado ao novo modelo de gestão
pública gerencial veio a se contrapor ao Estado de serviço e ao modelo de gestão burocrática,
dada a visível necessidade que esses Estados tinham de reorientar suas atividades visando
garantir uma oferta de serviços públicos com mais eficiência, controle e competitividade,
além do fundamental apoio à reestruturação do capital e ao processo de mudança nos meios
de produção de mercadorias, do qual emergiu a conhecida era da acumulação flexível. Em
linhas gerais, o neoliberalismo, o gerencialismo e a acumulação flexível, constituem-se como
as principais reestruturações desenvolvidas nos meios político e socioeconômico, para
arrefecer a crise e estabelecer uma nova ordem de produção capitalista e de consumo mundial.
Assim, na lógica do neoliberalismo, foram realizados ajustes fiscais, sobretudo na
produção de políticas públicas assistencialistas, adotando-se a ideia de uma Estado mínimo,
por meio das privatizações e da liberalização econômica dos países. Associado ao
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gerencialismo, tem-se o emprego das práticas da gestão empresarial no âmbito da
administração pública. Quanto à acumulação flexível, observa-se a transformação do processo
produtivo através de diferentes técnicas de produção, entre elas, o toyotismo que representa a
principal manifestação da acumulação flexível no contexto mundial. O toyotismo tinha como
ideia central produzir somente o necessário, reduzindo os estoques, ou seja, promover a
flexibilização da produção. Além disso, o modelo acima referido adotava outras
características, como: o avanço tecnológico com ênfase na máxima qualidade, a troca da
padronização pela diversificação da produtividade e uma nova organização do trabalho, que
estabelecia um perfil de trabalhador mais qualificado, participativo e polivalente.
A partir de 1990, o neoliberalismo e o modelo de gestão gerencial difundiram-se
pela América Latina, sendo adotado pelo Brasil durante o primeiro governo presidencial de
Fernando Henrique Cardoso (FHC), na gestão do ministro Luís Carlos Bresser Pereira, como
modelo para reforma do Estado brasileiro, visando, principalmente, à redução de custos da
máquina estatal e à melhoria da eficiência. De acordo com Araújo e Pinheiro (2010), o
sistema educacional, especialmente a educação superior, também foi alvo das discussões para
se operar uma reforma, tendo em vista o sucateamento que sofreu ao longo dos anos e,
sobretudo, as exigências do mercado capitalista. Neste campo, tanto o neoliberalismo quanto
o gerencialismo buscaram trazer não apenas modificações nas bases conceituais para orientar
a produção das políticas educacionais, mas também na lógica de seu funcionamento
(CABRAL NETO, 2012), conforme será melhor detalhado nos tópicos seguintes.

2.1 MUDANÇAS SOCIOECONÔMICAS NO CONTEXTO MUNDIAL

Considerando o processo de industrialização, o fordismo destaca-se, no pós
segunda guerra mundial, como modelo de produção capitalista em vigor, tendo como base
teórica a adoção de uma organização de trabalho decorrente da gerência científica, a qual se
empenhava em desenvolver estudos e análises dos elementos que compõem o trabalho, dos
mais simples aos mais complexos, de modo a promover melhorias no desempenho do
trabalhador em cada um desses elementos. Segundo Braverman (2014), a gerência científica
interpretada e sistematizada por Frederick Winslow Taylor, nas últimas décadas do século
XIX, ensejou o internacional e sistemático emprego da ciência na produção fordista. Em
outras palavras, foi a união entre o taylorismo e o fordismo que impulsionou o
desenvolvimento de novas formas de trabalho, mormente por apresentar características como:
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a divisão do trabalho tanto horizontal (parcelamento das tarefas) quanto vertical (separação
entre concepção e execução), desenvolvimento da mecanização através de equipamentos
altamente especializados, produção em massa de bens padronizados, salários relativamente
elevados e crescentes etc.
Na verdade, o taylorismo fundamentava-se na organização dos processos de
trabalho e do controle sobre ele, como expõe Braverman (2014, p. 85-86), ao considerar que
Taylor buscava “uma resposta ao problema específico de como controlar o trabalho alienado –
isto é, a força de trabalho comprada e vendida”. Percebe-se, assim, que para Taylor o
principal aspecto inerente à gerência científica era o controle. Cabia à gerência impor aos
trabalhadores uma padronização e decomposição de cada processo de trabalho, de modo que
se estabelecesse, de forma rígida, a maneira como o trabalho deveria ser sequencialmente
executado (BRAVERMAN, 2014). Já o fordismo baseava-se na ideia de propiciar aos
trabalhadores melhores condições de trabalho, renda e consumo, alinhada a uma rotina de
trabalho facilmente adaptável. A lógica de funcionamento do taylorismo-fordismo, dentro do
sistema de produção, compreendia o uso de uma esteira rolante, na qual os componentes do
bem a ser fabricado eram transportados a cada trabalhador. Sem exigência de qualificação de
mão de obra, o trabalhador permanecia fixo e executando a mesma tarefa continuamente.
Entendia-se que, dessa forma, as etapas do processo de industrialização adquiriam maior
velocidade e, consequentemente, otimização da produção.
Teoricamente, entendia-se que o taylorismo-fordismo contribuía para a
sociabilidade do capital tanto por meio da adoção dos princípios da gerência científica quanto
pela aliança com o Keynesianismo. Desde modo, considerava-se que as ideias de
fragmentação e mecanização do trabalho propiciavam a redução dos custos de produção, em
função, sobretudo, da ágil produtividade (produzia-se mais em menos tempo), fator que
implicava a redução dos preços dos produtos e, consequentemente, maior capacidade de
consumo, fazendo disseminar um novo tipo de sociedade de consumo em massa. Um dos
principais objetivos inerentes a esse sistema de produção taylorismo-fordismo era, dentre
outros, fazer com que o trabalhador adquirisse a habilidade necessária à operação do sistema
de linha de montagem de alta produtividade. A alta lucratividade corporativa estava
diretamente ligada aos investimentos aplicados pela gerência das indústrias na qualidade de
vida dos seus operários (como o pagamento de melhores salários), criando boas condições de
trabalho - oito horas de trabalho e salário de cinco dólares por dia. Assim, os operários teriam
renda e tempo de lazer para consumir. A isso atrelava-se também a intervenção estatal
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keynesiana que exercia, de modo direto ou indireto, um poder sobre os acordos de salários e
sobre os direitos dos trabalhadores (HARVEY, 2012).
Entretanto, segundo Harvey (2014), na prática, o taylorismo-fordismo não
beneficiava toda a massa de trabalhadores nem todas as categorias e níveis de trabalho, senão
apenas os que integravam o grupo dos empregos privilegiados. Esse grupo limitava-se a
certos setores da economia e a certos Estados, sobretudo aqueles que atingiam altas taxas de
crescimento da demanda de consumo e que apresentavam, também, maiores possibilidades de
investimentos em larga escala na tecnologia da produção em massa. Para os setores com
produção de alto risco, não havia muita possibilidade de crescimento salarial. Esses
continuavam com os baixos salários e com pouca estabilidade no emprego.
De acordo com Harvey (2014), as desigualdades resultantes desse cenário
culminaram em sérios conflitos sociais e na organização de movimentos sociais e sindicais
por parte dos excluídos, motivados pela necessidade de acesso ao consumo de massa e pela
luta contra as desigualdades sociais que atingiam as minorias. Enquanto isso, o Estado de
bem-estar social sobrecarregava-se ao promover políticas redistributivas que diminuíssem
essas desigualdades, a pobreza e a exclusão social, como forma de garantir sua
governabilidade (HARVEY, 2012). Segundo Harvey:

A legitimação do poder do Estado dependia cada vez mais da capacidade de levar os
benefícios do fordismo a todos e de encontrar meios de oferecer assistência médica,
habitação e serviços educacionais adequados em larga escala, mas de modo humano
e atencioso (HARVEY, 2014, p. 133).

Se, de um lado, o taylorismo-fordismo era responsável pela construção de um
mercado capitalista, de uma cultura fortemente consumista e de uma sociedade fragmentada
pela divisão de classes, de outro, o Estado de serviços, em suas três dimensões: Econômica
(Keynesianismo), social (Welfare State) e administrativa, por meio do modelo de gestão
pública (Burocracia)10, assumia uma pesada carga de obrigações sociais para sustentar, dentro
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   A keynesiana, caracterizada pela ativa intervenção estatal na economia, procurando garantir o pleno emprego
e atuar em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional – telecomunicações e petróleo, por
exemplo. O Welfare State correspondia à dimensão social do modelo. Adotado em maior ou menor grau nos
países desenvolvidos, o Estado de bem-estar tinha como objetivo primordial a produção de políticas públicas na
área social (educação, saúde, previdência social, habitação etc.) para garantir o suprimento das necessidades
básicas da população. Por fim, havia a dimensão relativa ao funcionamento interno do Estado, o chamado
burocrático weberiano, ao qual cabia o papel de manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do
aparato governamental (ABRUCIO, 1997, p. 6).
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dos padrões de consumo, a massa de excluídos que se formava. Vale destacar ainda que o
Estado keynesiano sofria fortes críticas em função de sua incapacidade de manter,
qualitativamente, todos os serviços públicos e as políticas assistencialistas, de modo a garantir
a inclusão de todos em um regime de consumo padronizado. Harvey leciona ainda que,

De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a
incapacidade do fordismo e do Keynesianismo de conter as contradições inerentes
ao capitalismo. Na superfície, essas dificuldades podem ser melhor apreendidas por
uma palavra: rigidez. Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital
fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que
impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável de
mercado de consumo invariante. Havia problemas de rigidez nos mercados, na
alocação e nos contratos de trabalho (especialmente no chamado setor
“monopolista”). E toda tentativa de superar esses problemas de rigidez encontrava a
força aparentemente invencível do poder profundamente entrincheirado da classe
trabalhadora. [...] A rigidez do compromisso do Estado foi se intensificando à
medida que programas de assistência (seguridade social, direitos de pensão.)
aumentavam sob pressão para manter a legitimidade num momento em que a rigidez
na produção restringia expansões da base fiscal para gastos públicos. O único
instrumento de resposta flexível estava na política monetária, na capacidade de
imprimir moeda em qualquer montante que parecesse necessário para manter a
economia estável. E, assim, começou a onda inflacionaria que acabaria por afundar a
expansão do pós-guerra (HARVEY, 2014, p. 135-136).

Assim, o declínio do sistema taylorista/fordista/keynesiano – e, em consequência,
de seu compromisso social-democrático - expressou-se de modo profundo e teve inúmeras
consequências. No âmbito político, a rigidez do compromisso do Estado, ao assumir
crescentes despesas públicas, desencadeou uma crise fiscal que, somada a outros fatores,
como a eclosão das revoltas do operário-massa, a crise do Welfare State, o surgimento do
conceito de qualidade total11 sob o valor das mercadorias, a pressão e o embargo do petróleo
exercido aos EUA, Europa Ocidental e Japão, pela Organização dos Países Exploradores de
Petróleo - OPEP, entre outros, estagnou o sistema taylorista/fordista/keynesiano. Como
assinala Harvey:

A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, evidentemente
retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da “estagflação” (estagnação da
produção de bens e alta inflação de preços) e pôs em movimento um conjunto de
processos que solaparam o compromisso fordista (HARVEY, 2014, p. 140).
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   “A necessidade imperiosa de reduzir o tempo de vida útil dos produtos, visando aumentar a velocidade do
circuito produtiva e desse modo ampliar a velocidade da produção de valores de troca” (ANTUNES, 2009b, p.
52).
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No setor produtivo, a crise no padrão de acumulação taylorista-fordista gerou
consequências. Por exemplo, o capital passou por um amplo processo de reestruturação,
objetivando-se recuperar seu ciclo de produtividade. Além disso, para o sistema capitalista,
urgia a retomada de sua dominação societal que, segundo, Antunes (2009b), teria sido
comprometida pelos confrontos com os trabalhadores, os quais questionavam a sociabilidade
do capital e seus meios de controle social. Esses foram alguns dos fatores que levaram o
capital a deflagrar inúmeras transformações dentro do seu próprio processo produtivo,
inaugurando assim a era da acumulação flexível (ANTUNES, 2009b). Conforme alude
Antunes:

Opondo-se ao contrapoder que emergia das lutas sociais, o capital iniciou um
processo de reorganização das suas formas de dominação societal, não só
procurando reorganizar em termos capitalistas o processo produtivo, mas
procurando gestar um projeto de recuperação da hegemonia nas mais diversas
esferas da sociabilidade. [...] trata-se da fase em que transformações econômicas, as
mudanças na produção e nos mercados, as mudanças culturais, geralmente
associadas ao termo “pós-modernismo”, estariam, em verdade, conformando um
momento de maturação e universalização do capitalismo, muito mais do que um
trânsito da “modernidade” para a “pós-modernidade” (ANTUNES, 2009b, p. 50).

De modo geral, todos os fatores supramencionados atingiram profundamente as
três dimensões do Estado de bem-estar: econômica, social e o modelo de gestão pública. No
âmbito econômico eram nítidos a recessão, as baixas taxas de crescimento, altas taxas de
inflação e os elevados gastos sociais. Na esfera social, a crise atingiu o Welfare State, ou seja,
a produção industrial e implementação de políticas sociais. Já o modelo de gestão pública, que
se apresentava como um Estado burocrático e intervencionista, atingia seu ponto máximo de
ingovernabilidade (ANTUNES, 2009b; HARVEY, 2014). Em face dessas adversidades, a
manutenção do Estado de bem-estar social começou a se mostrar insustentável, sinalizando
para a necessidade de uma reforma de Estado.
As transformações no setor produtivo desenvolvidas pelo capital, em resposta à
crise do taylorismo-fordismo, fizeram surgir, como já aludido, um novo regime de
acumulação e, consequentemente, modificações nas relações de trabalho. O toyotismo,
técnica de produção de mercadorias desenvolvida no Japão, após a Segunda Guerra Mundial,
foi uma dessas transformações. Essa técnica baseava-se na fabricação de uma variedade de
bens em pequenos lotes, que, por sua vez, possibilitavam a aceleração do ritmo da inovação
do produto, a aceleração do tempo de giro na produção por meio da adoção de um sistema de
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gerenciamento de estoques just-in-time12, a redução do tempo de giro no consumo, isto é, a
redução do tempo de vida de um produto (ligado à ideia da falácia da qualidade total) e,
consequentemente, o aumento do consumo. Além disso, o novo regime de acumulação de
capital proporcionou, também, o surgimento de novos setores de produção, inovação no
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, sobretudo em regiões anteriormente
pouco exploradas e subdesenvolvidas, inovação comercial, tecnológica e organizacional
(ANTUNES, 2009b). No que se refere às relações de trabalho, o toyotismo modificou tanto o
perfil do trabalhador - que deveria assumir uma postura flexível, aptando-se para trabalhar em
mais de uma função (trabalhador multifuncional), o que, por sua vez, exigia uma maior
qualificação, proatividade e polivalência - quanto a organização do trabalho, esse se
expressou por meio de um processo de liofilização organizacional que significa a eliminação,
transferência, terceirização e enxugamento das unidades produtivas, conforme descreveu
Antunes (2009b).
Se, no apogeu do taylorismo-fordismo o sucesso das empresas estava relacionado
ao grande contingente de operários contratados diretamente, no toyotismo aconteceu o
inverso. A acumulação flexível - ou empresas “enxutas” - caracterizava-se pela redução da
força de trabalho e, ainda assim, pela maior produtividade (ANTUNES, 2009b). Como
resultado dessas mudanças no processo produtivo, desencadeou-se um sem número de
mutações no mundo do trabalho: o desemprego maciço, a intensificação da divisão de classes,
a desregulamentação dos direitos dos trabalhadores, precarização e terceirização da força de
trabalho, a perda da força sindical etc. (ANTUNES, 2009b).
Sucintamente, considerando todas essas transformações acarretadas pelo regime
de acumulação flexível, percebe-se que, ao aprofundar as diferenças de classe, esse modelo de
produção de capital provoca, também, a polarização social, a supervalorização do capital
humano13 e a dualidade estrutural, abordada por Kuenzer (2007), que se expressam pela
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12
13

	
  “O melhor aproveitamento possível do tempo de produção” (ANTUNES, 2009b, p. 56). 	
  
	
  Essa teoria surgiu no período dominado pela economia keynesiana e pela política do Estado de bem-estar, que

na chamada era de ouro do capitalismo, preconizavam o pleno emprego. Assim a versão originária da teoria do
capital humano entendida a educação como tendo por função preparar as pessoas para atuar num mercado em
expansão que exigia força de trabalho educada. À escola cabia formar a mão de obra que progressivamente seria
incorporado pelo mercado, tendo em vista assegurar a competitividade das empresas e o incremento da riqueza
social e da renda individual (SAVIANI, 2011, p. 429). Agora é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de
escolha visando a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. E o que ele pode
esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao emprego, mas apenas a conquista do status de
empregabilidade. A educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano individual que
habilita as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis. [...] A teoria do capital humano foi, pois,
refuncionalizada e é nessa condição que ela alimenta a busca de produtividade na educação (SAVIANI, 2011, p.
430). Assim, para Schultz (1973, p. 79), o capital humano “[...] é predominantemente uma atividade de
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fragmentação do trabalho (intelectual ou manual), tendo em vista a valorização do capital.
Assim leciona a autora:

O novo tipo de produção racionalizada demandava um novo tipo de homem, capaz
de ajustar-se aos novos métodos da produção, para cuja educação eram insuficientes
os mecanismos de coerção social; tratava-se de articular novas competências a novos
modos de viver, pensar e sentir, adequados aos novos métodos de trabalho
caracterizados pela automação, ou seja, pela ausência de mobilização de energias
intelectuais e criativas no desempenho do trabalho. A ciência e o desenvolvimento
social por ela gerado, pertencendo ao capital e aumentando a sua força produtiva, ao
se colocarem em oposição objetiva ao trabalhador, justificavam a distribuição
desigual dos conhecimentos científicos e práticos, contribuindo para manter a
alienação, tanto da produção e do consumo, quanto da cultura e do poder
(KEUNZER, 2007, p. 1155).

Destarte, entende-se que a acumulação flexível, para além de representar uma
reforma econômica, representou uma revolução social, intelectual e moral (KUENZER,
2007). Assim, em nome da valorização do capital, a acumulação flexível provocou, de modo
mais intenso que o taylorismo-fordismo, a fragmentação da classe trabalhadora. De um lado,
ficavam os trabalhadores vitalícios, estáveis, ou ainda, o grupo central, trabalhadores com
amplas capacidades intelectuais, desenvolvidas dentro de um sistema educacional
extremamente seletivo, e que por essa razão gozam de maior segurança no emprego,
perspectivas de promoção e outras vantagens. Para esse grupo de trabalhadores, o
conhecimento torna-se uma “mercadoria valiosa” (capital humano) a ser vendida para quem
pagar mais (HARVEY, 2014). De outro lado, ficavam dois diferentes grupos de trabalhadores
periféricos: o primeiro, composto por trabalhadores que, embora sejam contratados em tempo
integral, possuem habilidades facilmente disponíveis no mercado de trabalho; não requerem
grande qualificação nem têm ascensão profissional; e o segundo, composto por trabalhadores
ainda menos qualificados e com funções e cargos instáveis. Conforme expressa Kuenzer
(2007, p. 1164), com “baixa qualificação e alta rotatividade, uma vez que são
incluídos/excluídos de ocupações precarizadas e intensificadas ao sabor das necessidades do
mercado”. Em outras palavras, pode-se considerar que o segundo grupo periférico refere-se à
massa de trabalhadores mais atingida pela racionalização do processo produtivo e pelo
processo de liofilização organizacional: os trabalhadores temporários, subcontratados,
terceirizados etc.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
investimento realizado para o fim de aquisição de capacitações que oferece satisfações futuras ou que incrementa
rendimentos futuros da pessoa como um agente produtivo”. Em relação à educação, o autor propõe que o capital
humano deve “[...] tratar a educação como um investimento e tratar suas consequências como uma forma de
capital”.
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Daí conclui-se que tanto o taylorismo-fordismo quanto a acumulação flexível
tiveram o mesmo ponto central: o desenvolvimento do capital e de uma sociabilidade
capitalista, atrelados, fundamentalmente, aos interesses corporativos/capitalistas que, por sua
vez, se voltavam, excessivamente, para o aumento do consumo e da lucratividade. Entretanto,
a acumulação flexível assume um caráter mais intenso no que se refere às desigualdades
sociais, pois - ao desenvolver a dualidade estrutural, uma divisão do trabalho, em função da
qualificação e das oportunidades educacionais para alcançar essa qualificação dos
trabalhadores (KUENZER, 2007) – dissemina a inclusão excludente14 e a fragmentação de
classes, intensificando ainda mais os questionamentos acerca da sociabilidade capitalista,
principalmente ao considerar que a dualidade estrutural surge, em um primeiro momento, a
partir de uma politica educacional segmentadora que assume diferentes contornos para grupos
específicos de trabalhadores. Para o primeiro grupo, a educação básica assume um caráter
introdutório, sendo complementada com uma educação superior técnico-científico e sóciohistórico avançada. Enquanto que, no segundo grupo, a educação básica adquire um caráter
geral (sendo praticada por meio de instruções e treinamentos aligeirados e genéricos, sem o
aprofundamento devido) e na maioria dos casos, resultando em uma formação final. Assim
expõe Kuenzer:

A acumulação flexível, ao demandar o estreitamento das relações entre trabalho
intelectual e operacional, aproximando ciência, cultura e trabalho a partir da
crescente intelectualização das atividades laborais, ao mesmo tempo que aprofunda e
sofistica as estratégias de exploração, produz o seu contrário (KUENZER, 2007, p.
1175).

Ou seja, para o segundo grupo a perspectiva educacional consuma-se na própria
educação básica, enquanto que, para o primeiro grupo, as oportunidades educacionais são
maiores, o que contribui para determinar o caráter dual (qualificação/desqualificação) da
acumulação de capital, e consequentemente, a construção de uma sociedade que, embora
desigual, apresenta as mesmas necessidades e expectativas de consumo para todas as classes.
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A “inclusão excludente”, por sua vez, manifesta-se no terreno educativo como a face pedagogica da exclusão
includente. Aqui a estratégia consiste em incluir estudantes no sistema escolar em cursos de diferentes níveis e
modalidades sem os padrões de qualidade exigidos para ingresso no mercado de trabalho (SAVIANI, 2011 p.
442).
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2.2 MUDANÇAS POLÍTICAS NO CONTEXTO MUNDIAL

No campo político, com a necessidade de redefinição do papel do Estado, medidas
neoliberais, como a privatização de serviços antes essencialmente públicos e a redução da
utilização de recursos estatais para financiamento de políticas sociais, foram inicialmente
tomadas na tentativa de desacelerar a crise do Welfare State. Além disso, contrariamente aos
padrões burocráticos, foram introduzidas na administração pública práticas de gestão
empresarial, como a descentralização, o controle sobre o desempenho das atividades públicas
e o foco na eficiência, os quais concorreram para a migração do modelo de gestão burocrática
para o modelo gerencial.
Nessa fase, as críticas à burocracia estatal tornaram-se fervorosas tanto no meio
intelectual como na vida cotidiana da sociedade e, enquanto esse modelo passou a ser
sinônimo de ineficiência, o gerencialismo destaca-se por seu comprometimento com a
produtividade e com o avanço econômico, como bem podia ser observado na Inglaterra e nos
Estados Unidos. Nessa época, meados da década de 1980, os governos de Margareth Thatcher
e Ronald Reagan representavam o ponto máximo dessa tendência (ABRUCIO, 1997).
Para melhor compreender como o gerencialismo se difundiu no contexto da
acumulação flexível, é importante apresentar seus conceitos desenvolvidos ao longo dos anos,
iniciando-se como o “gerencialismo puro” (ABRUCIO, 1997). O ponto crucial do
gerencialismo puro era buscar a máxima efetivação dos serviços públicos, de maneira menos
nociva para seu orçamento. Para isso, era preciso modificar os mecanismos do modelo
burocrático, essencialmente por meio da descentralização e do controle (através dos
instrumentos de avaliação de desempenho organizacional), tanto dos gastos públicos quanto
da performance governamental. A descentralização, conforme ressalta Abrucio (1997), se
expressava por meio da transferência de autonomia às agências, empresas públicas, aos
departamentos e funcionários, para que elaborassem e executassem suas atividades de acordo
com objetivos pré-definidos. Diz o autor:

A descentralização administrativa constituiu-se em uma outra opção organizacional
importante. Seu objetivo precípuo foi aumentar a autonomia das agências e dos
departamentos. É importante notar que a descentralização era concebida a partir de
uma definição clara dos objetivos de cada agência (ABRUCIO, 1997, p. 17).
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Por seu turno, o controle era estabelecido, primeiramente, pela definição objetiva
das responsabilidades tanto das agências governamentais como dos funcionários públicos.
Assim, era possível desenvolver uma avaliação de desempenho baseada na comparação entre
os resultados alcançados e os pretendidos (ABRUCIO, 1997). O gerencialismo puro aplicado
ao setor público, entretanto, recebeu inúmeras críticas, principalmente por não estabelecer
diferenças entre a gestão pública e a privada. De um lado, a busca pelo menor custo levou à
redução de gastos sociais e com recursos humanos. Introduziu-se a aplicação de técnicas
como a avaliação de desempenho dos servidores e das organizações e o controle
orçamentário, a fim de se obter aumento na eficiência e na produtividade organizacional,
estabelecendo-se a máxima “mais por menos”. De outro lado, o foco apenas na eficiência
governamental mostrou-se inadequado, ao longo do processo de reforma de estado, pois,
diferentemente do setor privado - que dirige a produção para o mercado, a competitividade, a
relação custo-benefício e a lucratividade - a administração pública deveria concentrar-se no
atendimento das demandas da sociedade, ainda que isto representasse alto custo aos cofres
públicos. Assim, ao priorizar o menor custo, o Estado desconsiderava a avaliação da
efetividade dos seus serviços. Considerando que efetividade é, na visão de Osborne & Gaebler
(1994, p. 381), “entendida como o grau em que se atingiu o resultado esperado”, percebe-se a
importância deste parâmetro para a avaliação da prestação de serviços públicos, uma vez que
ele se relaciona com a qualidade e com a consecução dos objetivos a que a ação se propõe.
Reconhecida a necessidade de se observar este aspecto no setor público, buscouse incorporar novos significados ao gerencialismo, estabelecendo-se a ênfase na flexibilidade
da gestão. Assim, adveio, com mais amadurecimento, a segunda fase do modelo que passou a
priorizar a qualidade do serviço prestado, baseado nas necessidades de seus usuários, agora
considerados como clientes: o Consumerism (ABRUCIO, 1997).
Posteriormente, teve origem uma nova evolução conceitual do gerencialismo
aplicado à administração pública, conhecido como Public Service Orientation. Essa corrente
orientava-se pela implantação de novos conceitos relacionados aos atos administrativos, a
saber: transparência, accountability e busca pela equidade social. Sobre o assunto, o Conselho
Científico do Centro Latinoamericano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD)
discorre:

A reforma gerencial é uma modificação estrutural do aparelho de Estado. Não pode
ser confundida com a mera implementação de novas formas de gestão, como a da
qualidade total. [...] O modelo gerencial tem um papel importante no
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aperfeiçoamento da governabilidade democrática à medida que pressupõe e procura
aprofundar os mecanismos democráticos de responsabilização e transparência da
administração pública (CLAD, 1999 p. 130).

Na visão de Bresser Pereira,

Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administração pública: a)
descentralização do ponto de vista político, transferindo-se recursos e atribuições
para os níveis políticos regionais e locais; b) descentralização administrativa, através
da delegação de autoridade aos administradores públicos, transformados em gerentes
cada vez mais autônomos; c) organizações com pouco níveis hierárquicos, ao invés
de piramidais; d) pressuposto da confiança limitada e não desconfiança total; d)
controle a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos processos
administrativos; e f) administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés
de auto-referida (BRESSER PEREIRA, 2006a, p. 243).

O autor complementa que, enquanto a burocracia concentrava-se nos processos,
ou seja, na delimitação de procedimentos específicos para contratação de pessoal, para
compras de bens e serviços e para atender as demandas dos cidadãos de modo satisfatório; no
gerencialismo, o foco se dava nos resultados. Em outras palavras, seria mais eficiente e mais
eficaz a definição a priori de indicadores de desempenho para as agências estatais, como
forma de controle dos resultados - embora seja mais difícil - visto que, dessa forma, se
evitaria a implementação de procedimentos rígidos que, por sua vez, engessariam a efetivação
do serviços públicos (BRESSER PEREIRA, 2006b). Outra diferença entre os dois modelos de
gestão, citada por Bresser Pereira (2006b), refere-se à burocracia como auto-referente15, ou
seja, ela dirigia suas ações em prol de suas próprias necessidades e expectativas, enquanto que
o gerencialismo no serviço público priorizava as necessidades dos clientes, entendidos como
cidadãos. Afinal, se o serviço é público, é para o cidadão que ele se destina.
Ademais, o gerencialismo como instrumento de reforma de Estado tornou-se um
claro mecanismo político, inerente ao processo produtivo e, consequentemente, ao modelo de
acumulação flexível, uma vez que, segundo Osborne & Gaebler (1994), a burocracia – que
atendia aos interesses do capital na era do taylorismo-fordismo – não mais se adequava aos
novos desafios postos por uma sociedade contemporânea, considerando que o foco do
processo produtivo na contemporaneidade se deu sobre o conhecimento, informação e
flexibilização do trabalho. Nesse sentido, o gerencialismo, em harmonia com suas
características de foco na eficiência, descentralização, qualidade na prestação dos serviços,
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  Além de promoverem seus próprios interesses, interessam-se, primariamente, em afirmar o poder do Estado –
o “poder extrovertido” – sobre os cidadãos. (BRESSER PEREIRA, 2006, p. 29)	
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flexibilidade, controle, entre outras, foi fundamental para assegurar, no âmbito do Estado, a
performance dos resultados pretendidos pela reestruturação do processo produtivo.
Deduz-se, assim, que as transformações políticas implementadas ao longo dos
anos, em função do processo produtivo capitalista, desenharam um quadro de mudanças
estruturais, constituído por um novo modelo de gestão pública (gerencialismo) e pela
reorientação do papel do Estado (que era keynesiano e passou a ser neoliberal). Tal contexto
viabilizou a reforma dos Estados que, ao assumirem um caráter descentralizador e
modernizador focado na eficiência dos serviços prestados e, sobretudo, na diminuição do
papel do Estado, asseguraram as condições adequadas para inserção dos países no mundo
globalizado, atendendo às exigências e contradições do sistema capitalista.

2.3 A REFORMA DO APARELHO ESTATAL BRASILEIRO

A Administração Pública brasileira já experimentou três grandes modelos de
gestão: o Patrimonialismo, a Burocracia e o Gerencialismo, também conhecido como Nova
Gestão Pública. O primeiro deles esteve presente no período monárquico/absolutista e possuía
como principal característica a não distinção entre a coisa pública e a privada, de forma que
muitas vezes a máquina estatal era utilizada para se alcançar interesses privados. O segundo
modelo foi a Burocracia, que se contrapunha ao modelo anterior,

considerando que a

estrutura organizativa do Estado deveria possuir regras e procedimentos bem definidos,
divisão de responsabilidades, hierarquia e relações impessoais, de modo a estabelecer a
separação entre o Estado e o mercado, e tornar o serviço público mais eficiente e menos
corrupto. A burocracia se justificou no Brasil e em diversos países do mundo, na medida em
que suas características (centralização e hierarquização) se adequaram às exigências do
sistema capitalista industrial da época – taylorista-fordista – e ao surgimento dos Estados
sociais.
A crise da administração pública burocrática no Brasil, todavia, iniciou-se ainda
no regime militar, motivada pela ausência de uma burocracia profissional forte, do que
resultou a subsistência do patrimonialismo e do clientelismo. Conforme Bresser Pereira
(2006a, p. 240), a burocracia profissional exigiria a “redefinição das carreiras e a adoção de
um processo sistemático de abertura de concursos públicos para o recrutamento para a alta
administração”. No entendimento do autor, contudo, o que aconteceu foi a adoção de uma
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estratégia oportunista de contratação para alta administração pública, no seio das empresas
estatais (BRESSER PEREIRA, 2006a).
O autor acrescenta que a crise da administração burocrática no Brasil se agravou a
partir da Constituição de 1988 que, ao adotar medidas extremamente rígidas, provocou um
enrijecimento burocrático extremo. Assim, os efeitos dessa mescla entre o patrimonialismo e
o enrijecimento burocrático resultaram no alto custo e baixa qualidade da administração
pública brasileira (BRESSER PEREIRA, 2006a). A burocracia passou a ser vista, então,
como um modelo de gestão inadequado, particularmente pela crescente ineficiência dos
serviços prestados. Conforme expõe Bresser Pereira:

A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma alternativa
muito superior à administração patrimonialista do Estado. Entretanto, o pressuposto
de eficiência em que se baseava não se mostrou real. No momento em que o
pequeno Estado liberal do século XIX cedeu definitivamente lugar ao grande Estado
social e econômico do século XX, verificou-se que ela não garantia nem rapidez,
nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público. Na
verdade, a administração burocrática é lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada
orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos (BRESSER PEREIRA,
2006a, p. 241).

Em razão dessa e outras variáveis, o terceiro modelo de gestão pública surge para
tentar corrigir tais disfunções. Para tanto, o novo modelo gerencial caracterizava-se
principalmente pela implementação de políticas públicas que buscassem enfatizar a eficiência,
a qualidade e a efetiva concretização do regime democrático, mediante a participação mais
intensa dos cidadãos, conforme destaca Bresser Pereira

[...] a necessidade de uma administração pública gerencial, portanto, decorre de
problemas não só de crescimento e da decorrente diferenciação de estruturas e
complexidade crescente da pauta de problemas a serem enfrentados, mas também de
legitimação da burocracia perante as demandas da cidadania (BRESSER PEREIRA,
2006a, p. 242).

Isso posto, entende-se que a administração pública gerencial brasileira tem sua
origem ligada aos acontecimentos do movimento internacional de reforma do aparelho estatal,
que teve início na Europa e nos Estados Unidos, como ressaltado no tópico anterior, e que
culminaram em intenso debate sobre a crise de governabilidade e credibilidade do Estado na
América Latina durante as décadas de 1980 e 1990.
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No Brasil, em que pese a ideia de uma administração pública gerencial ser antiga,
tendo sido proposta, primariamente, na década de 1960, pelo Decreto-Lei nº 200, foi somente
nos anos 1990 que esse movimento ganhou mais força, com o debate acerca da reforma
gerencial do Estado e a necessidade de se planejar de uma nova forma de gestão pública para
o país. A sociedade demandava mudanças e o Estado precisava superar a crise administrativa
que se aprofundou, acarretando sérios problemas econômicos e políticos. Além disso, no
âmbito internacional, as mudanças no processo produtivo do sistema capitalista exigia do país
uma economia fortalecida, capaz de atender as demandas do mercado. Todos esses fatores
culminaram em ideias e propostas neoliberais de estabilização econômica e estratégias
administrativas orientadas para o mercado, baseadas na administração empresarial.
(BRESSER PEREIRA, 2006b).
Considerando a crise do aparelho estatal brasileiro, acima citada, Bresser Pereira
(2006), a descreve como uma crise irregular e de múltiplas vertentes. Iniciada em 1979 com o
choque do petróleo, ela provocou a perda da capacidade do Estado de gerir o sistema
econômico aos moldes das exigências do mercado, definida como crise econômica. Como
desdobramento, a crise atingiu a administração pública burocrática, gerando uma crise política
(BRESSER PEREIRA, 2006).
A implementação de uma Nova Gestão Pública (NGP) se desenvolveu baseada
em uma perspectiva ampla de reforma do Estado, como expressa, Araújo e Pinheiro:

A reforma do Estado deveria se apoiar em três orientações teóricas: transferir maior
autonomia e maior responsabilidade aos administradores públicos para tornar a
administração pública voltada para o cidadão-cliente, melhorar a capacidade do
Estado em transformar de forma eficiente e efetiva as decisões tomadas
(governança) e melhorar a governabilidade aprofundando os mecanismos
democráticos de responsabilização e transparência. Isto significava refundar a
república com base na democracia direta associada à administração pública
gerencial (ARAÚJO; PINHEIRO, 2001, p. 658).

Segundo Silva Jr e Sguissardi (2001), a reforma engendrada no inicio da década
de 1990, no governo do presidente Collor de Mello (1990 - 1992), somente prosperou no
governo de Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, com o auxílio do Ministério da
Administração Federal e da Reforma do Estado – MARE, comandado pelo ministro Luiz
Carlos Bresser Pereira. O foco da reforma estabeleceu-se sob o alcance da modernização e do
aumento da eficiência da administração pública brasileira. Assim, as medidas recomendadas
pelo MARE eram concernentes ao ajuste fiscal, às privatizações de empresas públicas,
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desregulamentação do setor financeiro, liberação e ajustes de preços, liberação do comércio e
incentivos aos investimentos externos, reforma do sistema previdenciário e do mercado de
trabalho, entre outras (SILVA JR; SGUISSARDI, 2001). Bresser Pereira (2006b) afirma que
a reforma estatal teve como principais objetivos viabilizar o ajuste fiscal (a curto prazo), e
promover uma administração pública mais eficiente e moderna (a médio prazo), buscando
atender as demandas dos cidadãos.
Com relação ao ajuste fiscal, a reforma pretendia, primariamente, enxugar o
quadro de servidores, regulamentar o teto remuneratório dos funcionários e alterar o sistema
de aposentadorias, aumentando o tempo de serviço e a idade mínima para se aposentar, além
de fixar um tempo mínimo para o exercício profissional e vincular o valor da aposentadoria ao
tempo de serviço. Já ao tratar da modernização e da maior eficiência da administração
pública, Bresser Pereira (2006a), expressa que a reforma estatal tinha como primeira grande
meta a flexibilização da administração pública e, como segunda, a descentralização. Ou seja, a
proposta de reforma estatal visava fortalecer e descentralizar a administração direta, a partir
da criação de agências executivas e organizações sociais, controladas por contratos de
gestão16. Enquanto as agências executivas realizavam, com autonomia, as atividades
exclusivas do Estado, as organizações sociais se constituíam como organizações
administrativas flexíveis de caráter público não estatal, ou ainda, fundações públicas de
direito privado. Significa dizer que as organizações sociais eram entidades de serviços que
tinham autorização legislativa para realizar contrato de gestão com o Estado e,
consequentemente, fazer parte do orçamento público. Além disso, por se tratar de uma
organização não estatal, assumiam autonomia financeira e administrativa no exercício de suas
funções, geralmente ligadas aos serviços sociais, como: universidades, escolas técnicas,
hospitais, centros de pesquisas, entre outros (SILVA JR; SGUISSARDI, 2001).
Assim, a proposta da MARE para reforma estatal pretendia definir quatro setores
dentro do Estado: “a) o núcleo estratégico do Estado; b) as atividades exclusivas do Estado;
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   Di Pietro (1996), descreve o contrato de gestão (instrumento legal desenvolvido no direito francês), como um
mecanismo de controle administrativo ou ainda, de tutela sobre as empresas estatais. Chaves e Mendes (2009)
expõem que o contrato de gestão tinha como principal objetivo, fixar compromissos bilaterais “a) para empresa
ou órgão – cumprir determinados objetivos fixados em planos nacionais ou programas pré-definidos pelas partes;
b) para a administração pública – flexibilizar os meios de controle sobre a entidade, conferindo-lhe maior grau
de autonomia na gestão dos negócios” (CHAVES; MENDES, 2009, p. 57). No Brasil, ele foi usado para obter
resultados mais eficientes e efetivos na administração pública, sendo estabelecido pela art. 37, parágrafo 8 da
Emenda Constitucional nº19/98, como instrumento do Direito Público, para conceder maior autonomia aos entes
administrativos públicos ou para estabelecer parcerias entre as entidades privadas sem fins lucrativos (CHAVES;
MENDES, 2009).

	
  

48

c) os serviços não-exclusivos ou competitivos e, d) a produção de bens e serviços para o
mercado” (BRESSER PEREIRA, 2006a, p. 258). O núcleo estratégico do Estado, que a
princípio é responsável pela definição de leis, formulação de políticas públicas e a publicação
de sentenças e acórdãos judiciais, adquire uma nova função, gerir os contratos de gestão. Para
isso, o Estado definiu os objetivos das agencias executoras e das organizações sociais,
elaborou os indicadores de desempenho e forneceu os recursos humanos, materiais e
financeiros necessários para a funcionamento dessas instituições (BRESSER PEREIRA,
2006a). As atividades exclusivas - aquelas exercidas pelo núcleo estratégico (criação de leis, a
tributação, a defesa do Estado, criação de orgãos de fiscalização, regulamentação,
transferências de recursos etc.) - foram organizadas por meio de sistemas de agências
executivas e reguladoras dirigidos por administradores nomeados pelo poder público, o qual
adquiriria autonomia para gerir sua agência livremente, desde que não contrariasse os
objetivos previamente estabelecidos no contrato de gestão (BRESSER PEREIRA, 2006a).
Assim descreve Bresser Pereira,

O dirigente da agência autônoma deverá ser nomeado pelo respectivo ministro, com
o qual será negociado o contrato de gestão. Uma vez estabelecidos os objetivos e os
indicadores de desempenho, não apenas qualitativos, mas também quantitativos, o
dirigente terá ampla liberdade para gerir o orçamento global recebido; poderá
administrar seus funcionários com autonomia no que diz respeito a admissão,
demissão e pagamento, e também realizar compras apenas obedecendo aos
princípios gerais de licitação (BRESSER PEREIRA, 2006a, p. 259).

Já os serviços não-exclusivos e a produção de bens para o mercado foram
direcionados para o setor privado pelas políticas de privatização, subsidiados pelo Estado. Em
outras palavras, o fornecimento de bens e serviços para o mercado foi privatizado através da
transferência subsidiária da produção estatal para as empresas privadas. Bresser Pereira é
categórico:

[...] sem dúvida poderíamos dizer que, afinal, continuamos apenas com as duas
formas clássicas de propriedade: a pública e a privada, mas com duas importantes
ressalvas: primeiro, a propriedade pública se subdivide em estatal e não estatal, ao
invés de se confundir com a estatal; e segundo, as instituições de Direito Privado
voltadas para o interesse público e não para o consumo privado não são privadas
mas públicas não-estatais (BRESSER PEREIRA, 2006a, p. 262).

Para que os objetivos fossem alcançados, Bresser Pereira (2006a, p. 265) ressalta
que a reforma seria executada em três diferentes dimensões: “a) institucional-legal, por meio
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da qual se modificam as leis e se criam e modificam instituições; b) a cultural, baseada na
mudança dos valores burocráticos para os gerenciais; e c) a da co-gestão”. Na dimensão
institucional-legal o autor descreve a necessidade de modificar a Constituição, as leis e os
regulamentos, em função da sua origem romana e napoleônica; na dimensão cultural, era
preciso extinguir definitivamente o patrimonialismo e consolidar a transição da cultura
burocrática para a gerencial. Na última dimensão, e mais complexa, tratava-se da prática das
ideias gerenciais nos serviços públicos oferecidos à sociedade e concedidos pelas agencias
executivas (serviços exclusivos) e pelas organizações sociais (serviços não-exclusivos),
priorizando o baixo custo, o controle estatal e a qualidade dos serviços (BRESSER
PEREIRA, 2006a).
Vale destacar, entretanto, que a reforma não visava a uma substituição integral da
burocracia pelo gerencialismo, visto que certas instituições burocráticas não tinham perdido
sua conveniência e importância, como, por exemplo, o modo como se dava o recrutamento de
servidores para a administração pública via concurso público, entre outras. De certa forma, a
administração pública burocrática, em alguns aspectos, deveria prevalecer e o gerencialismo
ser construído sob seus moldes. Isso leva a compreender que a administração pública
gerencial não rompera integralmente com a administração pública burocrática antes vigente;
mas buscara sustentar e conservar seus pontos positivos, dentre os quais se destacavam o
recrutamento por critérios objetivos, o sistema remuneratório, a existência de carreiras, o
prestígio ao mérito, a avaliação de desempenho e o treinamento constante (BRESSER
PEREIRA, 2006a). É lícito, pois, concluir que a reforma gerencial brasileira se construiu a
partir do novo e do antigo modelo de gestão, na medida em que, concomitantemente à
eliminação do que se mostrava obsoleto e ineficaz na burocracia, se mantinham suas
características positivas, alinhando-as às novas diretrizes gerenciais. A combinação de
princípios gerenciais e burocráticos pretendia otimizar a eficiência e a qualidade da
administração pública. Assim, Bresser Pereira afirma que,

[...] a grande crise que o país enfrentava desde os anos 80, era uma crise do Estado,
mas uma crise cíclica, que decorria das distorções que o Estado sofrera nos 50 anos
anteriores. A solução, portanto, não era substituir o Estado pelo mercado, mas
reformar e reconstruir o Estado para que este pudesse ser um agente efetivo e
eficiente de regulação do mercado e de capacitação das empresas no processo
competitivo internacional (BRESSER PEREIRA, 2001, p. 22).
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Igualmente, Abrucio (1997) compreende e caracteriza o sistema administrativo
brasileiro de forma híbrido, na razão em que setores da administração pública se moldam à
burocracia ou ao gerencialismo em função da melhor conveniência para a prestação do
serviço público.
Pautada nessas referências, a reforma possibilitou a integração de uma nova
filosofia gerencial que, em grande parte, substituía a administração pública burocrática e
reconstruía seu poder de governabilidade ou capacidade política de governar, através da
delimitação de alguns preceitos como: valorização do cidadão como centro das orientações do
Estado, controle de resultados através dos contratos de gestão, descentralização do poder para
agências executoras e formuladoras e transferência dos serviços sociais e científicos para o
setor público não estatal. Ainda, a adoção da responsabilização, no sentido de accountability,
ou seja, obrigação do Estado a prestar contas à sociedade, bem como, a responsabilização no
sentido individual, tornando o cidadão parte ativa dentro de um contexto de comprometimento
com a ação e participação no desenvolvimento social.
Por fim, verifica-se que a lógica gerencial/neoliberal está fortemente impregnada
pelas teorias econômicas que embasam o modelo da gestão empresarial, relacionado à
produtividade, à eficácia, à eficiência e à competitividade (TORRES, 2010). Com base no
exposto, compreende-se que a reforma de Estado brasileiro constituiu-se através destes
pressupostos e do fortalecimento da capacidade gerencial do Ente Público, buscando o
progresso, sobretudo econômico, do Estado democrático brasileiro.

2.4 POLÍTICAS DE EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
BRASILEIRA, A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 A 2010

Diante das discussões apresentadas, tem-se que na década de 1990 o
gerencialismo passou a constituir as bases conceituais para reestruturação da administração
pública brasileira, inclusive no campo educacional. O processo de reordenamento do Estado
se desenvolveu dentro de uma lógica de segmentação das funções e serviços da administração
direta e indireta, quanto aos serviços exclusivos e não-exclusivos. Nessa perspectiva, a
educação passou a ser entendida como atividade não-exclusiva do Estado. Em função dessa
nova categorização, uma gama de ajustes legais e econômicos incidiu sobre o processo de
formulação das políticas educacionais de nível superior, favorecendo a uma ampla expansão
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do setor privado, além de promover profundas modificações no ensino superior público,
sobretudo, no que tange à gestão e ao financiamento (CASTRO, 2006).
Essa tendência expansionista da educação superior, acentuadamente na rede
privada, se deu em função de diversos fatores. Primeiramente, o modelo de universidade
brasileira (modelo humboldtiano) que, além de corresponder a um modelo de universidade de
pesquisa considerado extremamente caro e insustentável pelo Estado em tempos de crise, era
um modelo de universidade que, segundo os organismos internacionais (Banco Mundial –
BM e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE) não atendia as
novas exigências do mercado: acessibilidade, flexibilidade, eficiência e, sobretudo,
lucratividade (CASTRO, 2006). Como segundo fator, tem-se a própria lógica neoliberal,
desenvolvida no governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2002), que priorizava
as políticas de privatização e a flexibilização dos setores administrativos do Estado,
alinhando-se ao modelo de gestão gerencial orientada pela eficiência, eficácia e
produtividade. Além desses dois, um terceiro e importante fator foi a centralidade dada à
educação e ao capital humano no desenvolvimento industrial que, como consequência,
reduziu o papel da educação a um mero instrumento de formação dos indivíduos (a simples
qualificação profissional) para concorrerem no mercado de trabalho. Nesse caminho, o
processo de expansão educacional, respaldado nos fatores acima citados, teve como finalidade
tornar a educação superior mais “acessível”, flexível e adaptada às novas exigências do
mercado.
A LDB se constituiu o principal documento elaborado no âmbito da reforma,
servindo de base legal para fomentar as mudanças e adequações necessárias à expansão do
sistema de ensino brasileiro, com ênfase no nível superior, incorporando em sua diretrizes o
estímulo à diversificação das instituições e a implementação da lógica da flexibilização
(SILVA JR; SGUISSARDI, 2001), (CASTRO, 2006), (BARBALHO; CASTRO, 2012), tal
qual apresenta o capítulo IV, “Da Educação Superior”, artigos 44 e 4517, os quais sublinham
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Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: I – cursos sequenciais por campo de
saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas
instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; II - de graduação, abertos a
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo
seletivo; III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização,
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências
das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em
cada caso pelas instituições de ensino. Art.45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino
superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização (BRASIL, 1996).
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os princípios da flexibilidade, diversificação e diferenciação institucional. De acordo com
Castro,

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, em
articulação com as atuais tendências mundiais, propõe medidas viabilizadoras de
políticas que trazem em suas diretrizes a expansão quantitativa e uma grande
diversidade de instituições e cursos. Essas diretrizes procuram atender às orientações
dos organismos internacionais, que questionam o modelo de universidade adotado
nos países ocidentais, até recentemente, por ser de longa duração e, portanto,
bastante dispendiosa (CASTRO, 2006, p. 109).

Decorrente desse cenário, surge uma nova configuração do ensino superior
brasileiro, caracterizado por um acentuado crescimento no número de IES, cursos e matrículas
em todo país. Conforme dados apresentados por Castro (2006), o número de IES no Brasil,
em 1996, era de 922, enquanto que, em 2004, esse número chegou a 2.013 IES, representando
um crescimento de 118,33% (CASTRO, 2006). Além disso, das 922 IES existentes no Brasil
no ano de 1996, 711 pertenciam à rede privada. Já em 2004, esse número sobe para 1.789 IES
privadas, o que para Castro (2006) representa um aumento de 150,62%.
O mesmo se verifica com o número de matrículas nos cursos de graduação das
IES que se constitui uma variável representativa da rápida expansão das políticas de educação
superior no Brasil. Conforme os dados, Castro (2006) expõe que, em 1996, o número de
matrículas em cursos de graduação no Brasil era de 1.868.529 estudantes, sendo 1.133.102 da
rede privada. Em 2004, esse número cresceu para 4.163.733 no total, dos quais 2.985.405
eram estudantes matriculados no setor privado (CASTRO, 2006).
Além disso, considerando o processo de diversificação educacional e levando em
conta as diversas categorias de IES (Universidades, centros universitários, faculdades
integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas superiores) estabelecidas pelo
Decreto nº 2.306/199718, Castro (2006), demonstra que no período entre de 1996 e 2004, o
grande crescimento de IES se deu sob a categoria de “faculdades” e “escolas e instituições
superiores”. Considerando que em 1996, no Brasil, existiam 653 IES que assumiam uma
dessas categorias, chegando a atingir em 2004 um total de 1.474 instituições, os dados
apresentados expressam um crescimento de 129% (CASTRO, 2006).
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Decreto nº 2.306/1997, foi revogado pelo Decreto nº 3.860/2001, substituído, posteriormente, pelo Decreto nº
5.773/2006, o qual permanece em vigor e adota, com base do seu art. 12º, as seguintes categorias de IES:
Faculdades, centros universitários e universidade.
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Diante desses dados, é possível ratificar a tendência expansionista e de
diversificação do ensino superior brasileiro, que, para a autora, se justifica por diversos
motivos, dentre eles o estímulo ao surgimento de IES privadas proporcionado pelas políticas
educacionais implementadas na década de 1990, e o fato de o ensino superior ter se tornado
um negócio extremamente lucrativo (CASTRO, 2006). A autora expressa ainda que,

[...] essa tendência é oriunda da adoção de políticas neoliberais, que não têm
priorizado o investimento no ensino superior público, o que pode ser identificado
como uma ausência deliberada do Estado, à medida que este passou a reduzir os
investimentos necessários à expansão e à manutenção das instituições superiores. É
também uma decorrência da própria legislação, que tem flexibilizado e estimulado
criação de instituições pelo setor privado (CORBUCCI; MANCEBO, 2004 apud
CASTRO, 2006, p. 126).

Importa frisar que, durante o governo de FHC, enquanto as políticas
expansionistas da educação fomentaram um crescimento no setor privado, o mesmo não se
deu no público, visto que a oferta dos serviços educacionais no setor privado se comportava
como um fator expressivo ao desenvolvimento do mercado. Ribeiro e Chaves (2011),
enfatizam ainda que

As regulações do Estado neoliberal para a educação superior alteram a concepção de
universidade pública. Ao definir sua forma de organização e suas condições de
funcionamento seguindo a lógica de organização empresarial, lança-as num ranking
competitivo em nível nacional e internacional, cujo produto (formação) é um objeto
de consumo. E, para apresentarem seu produto de acordo com as exigências
economicistas, a função social das instituições é redefinida de tal forma que isto
reque a implementação de uma gestão compatível com o ideário advindo da
estrutura organizacional das empresas, que é o gerencial (RIBEIRO; CHAVES,
2011, p. 127-128).

Por esse prisma, entende-se que a educação, ao ser norteada pelo neoliberalismo,
sofreu uma mutação no seu alvo central, tornando-se mais um fator de desenvolvimento
econômico que de desenvolvimento social. Em outras palavras, a educação passa a ser
considerada um bem ou um produto a ser comercializado e não mais um direito público
subjetivo. Como expressa Souza,

A implementação dessa lógica economicista e a consequente redefinição ou
adequação das finalidades educacionais às demandas particulares do avanço do
capital representam uma limitação da dimensão formadora e universalizadora da
educação, a diminuição de sua dimensão epistemológica em prol de uma dimensão
técnico-pragmática. A “equalização social” torna-se irrealizável se a promoção dos
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interesses e necessidades populares e das camadas trabalhadoras for subordinadas às
regras do livre-mercado (SOUZA, 2008, p. 95).

As consequências desse processo de reconfiguração educacional, baseada na
lógica gerencial e neoliberal da gestão, podem ser percebidas, de modo particular, nas
instituições de ensino superior, em que o processo de ensino-aprendizagem se adequou a uma
formação técnico-pragmática favorável unicamente à produção de capital. Isto é, a educação
tende a primar pelos interesses dos grupos hegemônicos, como apontam Ribeira e Chaves,

[...] o ideário da educação pautada na teoria neoliberal atende aos interesses dos
grupos hegemônicos do capital, que, por intermédio dos organismos internacionais
[...] formulam e incentivam técnicas e financeiramente as diretrizes da educação
escolar em todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a difusão e
sedimentação da cultura empresarial, entre as atuais e futuras gerações [...]
(RIBEIRO; CHAVES, 2011, p. 126).

Assim, no âmbito das universidades, o gerencialismo e o neoliberalismo
provocam uma série de transformações, em especial no estabelecimento de contratos de
gestão como forma de gerir e regular os recursos e as metas do ensino superior. Neste sentido,
Ribeiro e Chaves (2001, p. 129), consideram que “esse modelo (modelo gerencialista de
gestão universitária) está articulado à concepção de universidade heterônoma, neoprofissional
e competitiva, cujos determinantes são externos (Estado e mercado)”. Os autores expressam
ainda que,

A gestão, como um dos pilares da reforma, é promotora de uma pseudoautonomia
organizacional, financeira, administrativa e pedagógica. Embora a Constituição
Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº
9.394/96 anunciem que as instituições universitárias deverão gozar de autonomia,
voltada para a preservação do princípio fundante da indissiciabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, observa-se que as determinações são externas e revestidas da
lógica economicista (RIBEIRO; CHAVES, 2011, p. 129).

O cenário político da reforma da educação superior brasileira no governo de Luiz
Inácio da Silva – Lula (2003 – 2010), de acordo com Chaves e Mendes (2009), também
assumiu uma tendência neoliberal, gerencial e expansionista, igualmente voltada para
racionalização de recursos e na introdução da lógica gerencial, por meio da implementação de
diversos programas, destacando-se o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das
Universidades Federais – REUNI. Segundo Chaves e Mendes (2009), a implementação do
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programa tinha como ponto central a instauração de um novo modelo de organização e gestão
das universidades públicas federais, voltado para a lógica produtivista e para mercantilização
de bens e serviços acadêmicos, consolidada pelo contrato de gestão.
O REUNI fez uso do contrato de gestão como instrumento jurídico, para vincular
as universidades federais ao programa, através de um “plano de metas” que condicionava o
recebimento dos recursos públicos, à medida que essas metas alcançassem o alvo. Neste
sentido, percebe-se claramente que o “plano de metas” consiste em uma estratégia gerencial,
pois a concessão de recursos orçamentários fica subordinada à avaliação dos resultados. Em
considerando o gerencialismo como pressuposto das políticas de expansão e diversificação da
educação superior no Brasil, da década de 1990 a 2010, percebe-se que a própria legislação
(em diversos mecanismos legais: leis, diretrizes, decretos, programas, entre outros) amparou e
possibilitou a implementação da flexibilização e da “autonomia” (características intrínsecas
ao gerencialismo) na administração pública direta, mas sobretudo nas entidades que compõem
a administração indireta. Em outras palavras, uma cultura empresarial competitiva tornou-se
parte dessas políticas que, através da flexibilização da gestão e aumento da autonomia,
impulsionaram a mercadorização educacional, por trás da ideia de “democraticação” da
educação (CASTRO, 2007).
Assim, é fácil perceber que o sistema educacional brasileiro, sobretudo o ensino
superior, tornou-se vítima de uma cultura organizacional com padrões empresariais que
desvirtuam a prática da gestão democrática, na medida em que relativiza a autonomia das
instituições, tornando-a mais uma exceção do que uma regra (BORGES, 2004). Segundo
Araújo e Castro (2011), nessa lógica, as estratégias de flexibilização e autonomia das
instituições de ensino superior se tornam um instrumento de legitimação da ordem
gerencialista. Neste contexto, o que há no sistema educacional brasileiro, estabelecido com
base no modelo gerencialista, é uma tendência de retirar cada vez mais do Estado o seu papel
executor e transferir para as IES a responsabilidade da organização e gestão dos serviços
acadêmicos. Por sua vez, o Estado assume o papel de monitoramento, avaliação e regulação
do sistema educacional dentro dos padrões gerencialistas.
Percebe-se, neste sentido, que o modelo de gestão gerencial não manteve o foco
na democratização do ensino superior, visto que os interesses do gerencialismo não estavam
alinhados a uma educação preocupada com um desenvolvimento emancipatório e crítico dos
indivíduos, mas sim, à qualificação profissional em prol do aumento da produtividade. Nessa
conjuntura, pode-se entender a acentuada importância destinada a teoria do capital humano,
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preconizada por Schultz (1973), pois ao reduzir o papel da educação à mera formação para o
mercado, o Estado tende a utilizar critérios fundados unicamente na lógica capitalista, para
fornecer investimentos à educação. Assim, embora o acesso a esse nível de educação tenha,
de fato, aumentado e atingido grande parte da população anteriormente excluída, surgiram
outros problemas derivados do modo como a educação passou a ser desenvolvida, como por
exemplo, o alto índice de evasão nos cursos de graduação, entre outros. Entende-se, portanto,
que o gerencialismo, como modelo de gestão pública, tem exercido forte influência na
formulação das políticas de expansão e diversificação educacional de nível superior, visando
alcançar um maior desenvolvimento econômico, através da formação acadêmica de mão de
obra para um mercado cada vez mais exigente e, para isso, usando o argumento de que há um
preferencial interesse no aprimoramento da democracia.
O papel da educação, todavia, vai além disso, ultrapassando o desenvolvimento
intelectual das múltiplas habilidades e da competência para o mercado de trabalho (conforme
o processo produtivo induz), assumindo caráter mais amplo no processo de formação dos
indivíduos e no desenvolvimento da sociedade, intrinsecamente relacionado à efetivação da
cidadania, atendendo aos padrões de qualidade do ensino e atento à luta contra as
desigualdades e exclusões sociais. Atento, ainda, ao desenvolvimento de pesquisas científicas
e projetos de extensão que visem contribuir para o melhor progresso social, ambiental,
cultural, artístico e econômico. Fica, pois, evidenciado que a educação, destacando-se aqui as
políticas de expansão e diversificação da educação superior, não pode ser norteada
unicamente por padrões economicistas.

2.4.1 O PROGRAMA DE APOIO A PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS – REUNI

O programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais – REUNI, institucionalizado pelos Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007,
constituiu-se importante medida inserida no Plano de Desenvolvimento da Educação, lançado
pelo MEC no governo Lula (2003 - 2011). Esse programa promoveu significativas mudanças
nas universidades federais e foi fundamental para a consolidação da expansão do ensino
superior brasileiro, contribuindo para o alcance da meta 1 do antigo Plano Nacional de
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Educação –PNE (2001), lei nº 10.172/2001, qual seja, a de aumentar a oferta da educação
superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos.
De acordo com o texto do decreto, o REUNI tinha como objetivo central “criar
condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de
graduação, e para o melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos
existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007, art.1º). Para tanto, instituiu como meta
global a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais
para 90% e da relação aluno/professor para dezoito, ao final de cinco anos (BRASIL, 2007,
art. 1º, parágrafo 1º). Elaborou diretrizes que seriam implementadas pelas universidades
aderentes ao programa, a saber:

Art. 2o O Programa terá as seguintes diretrizes:
I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de
ingresso, especialmente no período noturno;
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;
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a
educação básica (BRASIL, 2007).

A forma de adesão ao REUNI era voluntária. De acordo com o art. 5º do decreto,
contudo, a adesão estava subordinada à aprovação da proposta de reestruturação ou plano de
ação desenvolvido pelas IES. Essa proposta de reestruturação deveria alinhar-se às diretrizes
do programa, de modo que estabelecessem meios para o cumprimento das metas e o alcance
do objetivo central. Em contrapartida, as IES receberiam recursos financeiros, num prazo de
cinco anos, que serviriam para o custeio da execução de suas propostas (BRASIL, 2007, art.
3º). Tais recursos, entretanto, estavam limitados à capacidade orçamentária e operacional do
MEC, variáveis preocupantes, como apontam Chaves e Mendes (2009). Para eles, essa
limitação poderia prejudicar a efetividade, a continuidade e o cumprimento das metas das
propostas de reestruturação das IES, além de não garantir o recebimento dos recursos futuros.
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Interessante destaque no REUNI são suas aproximações com o Processo de
Bolonha. De acordo com Rossato (2011), embora no decreto do REUNI não houvesse
nenhuma associação entre os dois documentos, em 2010, o MEC, ao elaborar os “Referenciais
Orientadores para Bacharelados Interdisciplinares e similares”, fez referência ao processo de
Bolonha, quando sugeriu a implementação de um novo curso de graduação baseado no regime
curricular de dois ciclos de formação, o mesmo declarado no documento europeu.

[...] 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 (BRASIL, 2010).

Em virtude disso, Rossato (2011) considera que os referenciais, ao fazerem essa
citação, estabeleceram oficialmente a influência do processo de Bolonha na reestruturação das
universidades brasileiras.

2.5 FLEXIBILIDADE CURRICULAR E INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR BRASILEIRA

Para Cabral Neto (2004) e Camargo (2009), a ideia da flexibilidade curricular está
intrinsecamente ligada à flexibilização da produção, inserida no processo de reestruturação
produtiva (acumulação flexível/toyotismo), no início do século XX. Para os autores, foi essa
flexibilização da produção que delineou uma nova forma de organização do trabalho e do
perfil do trabalhador, exigindo mudanças no processo de formação desses trabalhadores.
Camargo (2009) acrescenta ainda que, no processo de reestruturação produtiva, alguns
aspectos ligados à formação do trabalhador passaram a ser valorizados, como a capacitação
para múltiplas competências e habilidades e, acima de tudo, a valorização dos saberes
tácitos19, que correspondem aos saberes adquiridos a partir das experiências vivenciadas na
prática profissional e que, muitas vezes, não podem ser consolidados por outro espaço de
aprendizagem. Ramos (2001) aponta que esses saberes tácitos estão relacionados aos aspectos
de personalidade e atributos do trabalhador, como: proatividade, iniciativa, comunicação,
liderança, trabalho em equipe etc.
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“[…] saberes tácitos seriam de conhecimento que, conquanto essencial à aquisição e ao desenvolvimento de
tarefas qualificatas, é sempre aprendido através da experiência subjetiva, sendo muito difícil a sua transmissão
através da modalidade da linguagem explícita e formalizada […]” (RAMOS, 2001, p. 53).
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Assim, todo o cenário de mudanças no âmbito do processo produtivo e no perfil
do trabalhador influenciou a redefinição e a reestruturação dos currículos dos cursos de
graduação, permitindo à formação universitária adequar-se às novas exigências do mercado,
além de tornar-se mais integrada à realidade social. Em outras palavras, o novo currículo
precisaria atender às exigências do campo de formação profissional, integrando-se aos
conteúdos das disciplinas teóricas a realidade social (MAIA, 2006). Assim expõe Camargo,

Na elaboração ou na reformulação de seus currículos, além de pensar em suas
peculiaridades as universidades devem pensar também qual visão de mundo e de
trabalho pretendem desenvolver em suas atividades pedagógicas e, ainda, que
formação para o mundo do trabalho pretendem oferecer aos graduandos, a qual não
deverá ser dissonante da realidade social dos alunos e das demandas do mercado de
trabalho (CAMARGO, 2009, p. 214).

Como se vê, a flexibilidade curricular exige mudanças não só na estrutura do
currículo, mas também na prática pedagógica dos docentes, de modo que ambas estejam
interligadas e comprometidas com o mesmo objetivo: formar indivíduos com comportamentos
flexíveis, ou seja, ajustáveis às condições e exigências da sociedade e do mercado de trabalho.
No que se refere à estrutura curricular, a flexibilidade busca construir um
currículo mais versátil, que possibilite aos professores e alunos incorporarem novos e
diferentes espaços de aprendizagem, articulando a teoria e a prática, de modo que o aluno
adquira uma formação sobre a base de uma diversidade de experiências, não apenas no seu
campo profissional, mas considerando também um amplo leque de conhecimentos em
diversas áreas do saber, competências e habilidades gerais (CABRAL NETO, 2004).
Sob essa ótica, o princípio da flexibilidade curricular é entendido como a
capacidade de integrar ao currículo diferentes conhecimentos e diferentes possibilidades de
construção do processo formativo dos alunos, baseado sobretudo na redefinição do perfil
profissional que, na atualidade, tende a romper com o caráter de hiperespecialização,
priorizando uma formação mais generalista. Já a interdisciplinaridade, que corresponde a um
aspecto intimamente ligado à flexibilidade curricular, está relacionada à ideia de construir um
currículo integrador, ou seja, que supere a visão fragmentada nos processos de ensinoaprendizagem. Conforme define Luck,
A interdisciplinaridade é o processo de integração e engajamento de educadores,
num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e
com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a
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formação integral dos alunos, a fim de que exerçam a cidadania, mediante uma visão
global de mundo e com capacidade para enfrentar os problemas complexos, amplos
e globais da realidade (LUCK, 2013, p. 64).

No Brasil, o marco legal que representa as mudanças nas políticas curriculares,
em prol da flexibilidade curricular e a interdisciplinaridade, é a LDB. Foi a LDB que
introduziu o conceito da pedagogia das competências20 em substituição à concepção do
currículo mínimo, ao adotar o uso das diretrizes curriculares (DCNs) na fixação dos currículos
de cursos de graduação (BRASIL, 1996, art.53 inciso II). Conforme expressa Camargo,

Os currículos dos cursos de graduação vinham sendo elaborados a partir da
concepção de currículo mínimo, em que o modelo de formação para o trabalho, que
predominou em grande parte do século XX, teve por base os padrões tayloristasfordista de produção; [...] A concepção de currículo mínimo visava a facilitar a
transferência de alunos entre instituições, além de procurar garantir qualidade e
uniformidade aos cursos de graduação, direcionados para a obtenção de um diploma
profissional. Em substituição à noção de currículo mínimo, surgiu a de diretrizes
curriculares, as quais se expressam por meio de um conjunto de documentos, como
pareceres, projetos, resoluções e decretos de responsabilidade do Ministério da
Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE). Como alternativa
para superação da alegada rigidez dos currículos mínimos foi proposta a observância
de uma série de princípios, os quais deveriam assegurar a flexibilidade e a qualidade
da formação oferecida aos estudantes (CAMARGO, 2009, p. 217).

De acordo com o Parecer CNE/CES 5583/2001, que dispõe sobre as orientações
para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, as DCN superam os currículos
mínimos obrigatórios, possibilitando uma estrutura curricular mais livre e flexível, prevendo:

1)Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da
carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na
especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 2) Indicar os tópicos ou
campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendizagem que comporão os
currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas
horárias pré-determinadas, as quais não poderão exceder 50% da carga horária total
dos cursos; 3) Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de
graduação; 4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício
profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação
e habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 5) Estimular práticas de
estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual
do aluno; 6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e
competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referiram à
experiência profissional julgada relevante para a área de formação considerada; 7)
Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e
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“[…] que tem por base a ideia de que não é suficiente a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho;
ele necessita mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação”(CAMARGO, 2009, p. 216).
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coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão
(BRASIL, 2001)

Assim, os princípios citados - que indicam mudanças concebidas pelas DCNs nas
estruturas curriculares, ao expandirem o leque de possibilidades de formação acadêmica a
partir dos Projetos Pedagógicos (PP) dos cursos de graduação, os quais devem apoiar-se nos
conceitos de autonomia acadêmica e flexibilização - tornam-se realidade por meio de um
currículo interdisciplinar.
No âmbito das universidades brasileiras, há uma tendência corrente na reforma
dos currículos dos cursos de graduação, como: enxugamento do currículo, redução da carga
horária e o aproveitamento das atividades desenvolvidas pelos alunos, por exemplo,
monitoria, projetos de ensino, pesquisa e extensão, estágios profissionais não obrigatórios,
participação em palestras, cursos e eventos da área, matrícula em disciplinas de outros cursos
etc. (CAMARGO, 2009). Para a autora, a inclusão dessas atividades corresponde à tendência
da flexibilidade curricular e interdisciplinaridade, que permitem ao aluno “transitar por outras
atividades, não necessariamente estruturadas no desenho curricular de seus cursos”
(CAMARGO, 2009, p. 219), proporcionando assim uma formação mais ampla e menos
fragmentada.
Pensar na organização curricular, atendendo aos princípios da flexibilidade e
interdisciplinaridade, é pensar no perfil de uma formação profissional que precisa estar em
consonância com a dinâmica universitária e, principalmente, com o perfil do trabalhador
admitido pelas instituições empregadoras. Ao se falar na implementação dos princípios da
flexibilidade curricular e interdisciplinaridade, relacionados às múltiplas opções que o
currículo deve dispor para construção do itinerário formativos dos alunos e ao
desenvolvimento do currículo menos especializado e fragmentado, faz-se mister ressaltar que
esses princípios, por si só, não garantem a prática curricular que eles propõem. É preciso que
a adesão ao projeto curricular interdisciplinar seja posto em prática com qualidade e
comprometimento, tanto pelos professores quanto pelos alunos.

62

3 BACHARELADO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – BC&T E SUAS
INTERFACES

Este tópico tem como objetivo principal apresentar, de modo detalhado, como se
encontra, atualmente, o planejamento estrutural e funcional descrito pelo projeto pedagógico
do BC&T, considerando que o mesmo deve se pautar pelas diretrizes estabelecidas pelos
Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e similares, documento
elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SESu/MEC nº 383, de 12 de abril
de 2010, o qual assume função correlata às Diretrizes Curriculares Nacionais de Cursos de
graduação – DCN. Assim, será realizada, primeiramente, uma descrição pormenorizada do PP
do BC&T e, em seguida, desenvolvida uma análise comparatória entre os dois documentos,
de modo a encontrar as similitudes e diferenças. Em uma terceira etapa de análise, serão
apresentadas as analogias entre o processo de implantação e consolidação do BC&T, e as
diretrizes, metas e objetivos do REUNI, de modo a perceber se o curso, enquanto política
institucional, produziu os resultados pretendidos pelo REUNI.

3.1 PROJETO PEDAGÓGICO DO BC&T

O projeto pedagógico do BC&T teve sua última versão atualizada em 2013, sendo
elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante do curso, estabelecido pela Resolução 124/2011
– CONSEPE/UFRN21. Sua estrutura se deu a partir das seguintes seções: apresentação e
histórico do curso, justificativa do curso, objetivos, competências e habilidades, perfil do
egresso, organização e estrutura curricular, reflexões sobre execução e metodologia, gestão e
avaliação do projeto pedagógico, bibliografia e cadastro de componentes curriculares,
atendendo assim ao disposto no art. 14 da Resolução nº 171/2013-CONSEPE/UFRN22.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21

A Resolução 124 – CONSEPE/UFRN, de 06 de setembro de 2001, dispõe sobre as atribuições e critérios de
constituição do Núcleo Docente Estruturante - NDE de Cursos de Graduação. Esse Núcleo constitui-se, de
acordo com seu art.1º “de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no
processo de concepção, consolidação e atualização contínua do projeto pedagógico do curso” (UFRN, 2011).
22
A Resolução nº 171/2013 – CONSEPE/UFRN, prova o Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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No tocante à apresentação e histórico do BC&T, o projeto buscou expor,
sucintamente, como se deu a criação do curso, destacando sua importância como um dos
pilares da proposta de adesão da UFRN ao REUNI, no que tange à diminuição dos índices de
evasão e retenção da UFRN. Em seguida, foi apresentada a forma como o BC&T se estrutura
enquanto curso de graduação de formação acadêmica interdisciplinar,

O curso de Ciência e Tecnologia – Bacharelado foi constituído tendo como requisito
essencial a possibilidade de o discente, a partir de uma base comum em Ciências e
Tecnologia (C&T), adaptar o seu percurso formativo ao longo do curso, de acordo
com os seus interesses e seus méritos acadêmicos (UFRN, 2013, p. 3).

Na sequência, o BC&T foi apresentado, também, como um curso que está
atrelado a vários outros cursos subsequentes da UFRN, ressaltando-se os das engenharias, ou
seja, o PP deixa evidente que o curso corresponde a uma etapa propedêutica da formação em
dois ciclos.
O curso tem duração de 03 anos, proporcionando uma base comum em Ciências e
Tecnologia (C&T), a partir da qual os alunos podem optar tanto por uma formação com
ênfase para as engenharias como para ênfase interdisciplinar. No caso da última, os alunos
podem construir seus itinerários formativos livremente, escolhendo componentes curriculares
de diversas áreas de conhecimento (UFRN, 2013).
Para fins da proposta REUNI/UFRN (2007), o BC&T é descrito como uma fonte
de inclusão social, considerando que sua criação fomentou um crescimento no número de
vagas para ingressantes na UFRN, em 2009, tendo-se oferecido 250 vagas por semestre para o
curso diurno e mais 250 vagas por semestre para o curso noturno, totalizando o incremento de
1000 novas vagas de ingressantes na UFRN. O PP do BC&T menciona que, em 2010, esse
número subiu para 1120 vagas/ano, representando 16% da entrada total de ingressantes na
UFRN (UFRN, 2013). Para comportar esse contingente de alunos, o BC&T e a EC&T,
atualmente, dotaram suas equipes docentes de 70 professores efetivos de diversas áreas23,
todos vinculados exclusivamente ao curso, por meio do regime de dedicação exclusiva (DE)
(UFRN, 2013).
Com relação às turmas, o PP cita que, para os componentes curriculares
obrigatórios, as turmas são formadas, em média, com 100 ou mais alunos. A esse propósito, o
projeto enfatiza que o seu grande desafio tem sido desenvolver um satisfatório processo de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
23

Física, Matemática, Química, Letras, Informática, Engenharias e Ciêncais Sociais (UFRN, 2013)
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ensino-aprendizagem no curso, tanto em razão dessa grande quantidade de alunos nas turmas,
que representa uma desconformidade frente à relação aluno/professor proposta pelo REUNI
(18/1), quanto à real dificuldade dos alunos em relação à complexidade dos componentes
curriculares do BC&T, em parte devida às deficiências históricas da Educação Básica
brasileira (UFRN, 2013). Na tentativa de minimizar esse aspecto negativo, o PP descreve as
ações realizadas pela equipe:

[...] existência de uma estrutura permanente de apoio aos docentes para tarefas
extraclasses e de gestão de turmas; o aperfeiçoamento da estrutura de logística
envolvida no processo de ensino-aprendizagem de turmas grandes; a disponibilidade
de um serviço psicopedagógico dedicado aos discentes do BC&T; a preparação
pedagógica dos docentes para lidar com turmas grandes etc. Programas robustos de
tutoria e monitoria têm sido implantados e aprimorados. (UFRN, 2013, p. 5).

Apesar de todas essas ações, o PP assume que o apoio ao estudante através da
orientação acadêmica carece de melhorias.

Por se tratar de um curso novo com maior flexibilidade curricular, e que envolve
muitos agentes, a orientação acadêmica é um instrumento essencial para o sucesso
do curso. O desafio que é acompanhar um grupo tão numeroso de estudantes
valendo-se de um corpo docente proporcionalmente pequeno e que tem a
responsabilidade acadêmica de desenvolver atividades de pesquisa, extensão e
administrativas (UFRN, 2013, p. 6).

Além disso, outros problemas foram encontrados ao longo do tempo, como por
exemplo, o grande índice de retenção dos alunos, sobremaneira os do horário noturno. O PP
descreve que a equipe pedagógica do BC&T buscou amenizar a situação com a alteração, em
2012, da estrutura curricular do curso noturno, que passou de 3 anos para 3 anos e meio
(UFRN, 2013). A despeito dos gargalos existentes, o projeto pedagógico ainda faz referência
a resultados positivos.

Apesar de todas as dificuldades de um projeto inovador como este, alguns resultados
positivos já podem ser percebidos. As taxas de evasão e retenção ainda são altas;
porém, levando-se em conta que o número de matrículas aumentou enormemente,
conclui-se que o projeto, no inicio de sua execução, já se mostra mais eficiente de
que o modelo tradicional. Outra resposta positiva que se tem é acerca da formação
dos egressos, seus conhecimentos e atitudes, que são bem avaliados de acordo com
depoimentos das coordenações dos cursos de 2º ciclo das engenharias (UFRN, 2013,
p. 6).
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Quanto à justificativa do curso, o documento menciona que a proposta do REUNI
possibilitou a implantação do BC&T na UFRN, como uma ação estruturante para “avançar na
busca da qualidade e na internacionalização, com o desenvolvimento das Ciências e da
Inovação Tecnológica, tendo como princípios norteadores a inclusão social e o fortalecimento
da interação com a sociedade e com os governos” (UFRN, 2013). Além disso, o PP traça um
perfil da economia norte-rio-grandense, apontando para um significativo crescimento no
número de empresas em busca de profissionais qualificados nas áreas de Ciências e
Tecnologia,

Essas empresas cada vez mais vêm procurando profissionais qualificados e
capacitados em conhecimentos específicos de suas áreas, mas também em áreas de
interfaces interdisciplinares, como é o caso do Curso de Ciências e Tecnologia –
Bacharelado (UFRN, 2013, p. 8).

Outrossim, com vistas a justificar a permanência e a contribuição do BC&T como
um curso de graduação, o projeto apresenta um cenário da escolarização no Rio Grande do
Norte.

Por outro lado, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, a taxa de frequência a
estabelecimentos de ensino no Rio Grande do Norte é de 81,9%, na faixa etária de
15 a 17 anos, e de apenas 28,3% na faixa etária de 18 a 24 anos, sendo esta última a
segunda menor dos estados do Nordeste, atrás do Ceará, com 25,7%. Esse indicador
leva a crer que a maioria dos jovens em idade de cursar o ensino superior não está
matriculada em instituição de ensino, sendo este um fator preocupante para a
construção de capital social, que pode ser considerado um pressuposto para se
almejar um caminho para uma sociedade sustentável, com desenvolvimento social,
econômico e institucional (UFRN, 2013, p. 8).

Assim, alicerçado nesses argumentos, o PP expõe que

Com vistas à transformação de nossa realidade, o Brasil, e, em especial, o Rio
Grande do Norte, vive um momento de ampliação e democratização do acesso ao
Ensino Superior. Tal esforço deve ser ainda mais intenso na grande área de Ciência
e Tecnologia para suprir uma enorme carência de profissionais no entorno das
engenharias e, ao mesmo tempo, para dar oportunidade à essa juventude de entrar
em contato com diferentes e dinâmicas tecnologias do mundo atual onde ocorre uma
verdadeira revolução nos processos de produção e circulação do conhecimento
(UFRN, 2013, p. 9).

Quanto aos objetivos do BC&T, listam-se:
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1. Formar profissionais com visão ética, crítica, e reflexiva acerca das relações
entre ciência, tecnologia, economia, sociedade e ambiente, e capacitados a
desempenhar funções técnico-gerenciais em que se requeira uma formação superior
em que conhecimentos básicos em Ciências Exatas e em Tecnologia sejam
desejáveis ou indispensáveis;
2.
Aumentar a oferta de vagas no Ensino Superior na área de C&T,
constituindo-se como ação efetiva de inclusão social e de desenvolvimento regional;
3.
Reduzir a evasão atual dos cursos de Engenharia. Contribuem para esse
objetivo os seguintes aspectos do curso: formação mais curta, em três anos;
possibilidade de direcionamento de formação por parte do estudante; existência de
um corpo docente de mais de 70 professores vinculados diretamente ao BC&T;
4.
Oferecer a possibilidade de uma formação interdisciplinar dentro da grande
área de C&T;
5.
Oferecer opções de ênfases de formação em C&T que sejam relevantes para
o mercado de trabalho ou para a pesquisa acadêmica (UFRN, 2013, p. 10).

No tópico competências e habilidades, o projeto pedagógico do curso traça um
perfil a ser alcançado pelos discentes, considerando como competência a seguinte definição:

Pode-se adotar uma definição de competência como a capacidade de mobilizar um
conjunto de recursos cognitivos – saberes, capacidades, informações, dentre outros,
para solucionar uma série de situações (UFRN, 2013, p. 11).

Neste sentido, tem-se como perfil de competências e habilidades:
a)
capacidade de identificar, avaliar e resolver problemas, enfrentar desafios e
responder a novas demandas da sociedade contemporânea;
b)
capacidade de comunicação e argumentação em suas múltiplas formas;
c)
capacidade de atuar em áreas de fronteira e interfaces de diferentes
disciplinas e campos de saber;
d)
atitude investigativa, de prospecção, de permanente busca e produção do
conhecimento;
e)
capacidade de reconhecer especificidades regionais e locais,
contextualizando-as e relacionando-as com a situação global;
f)
atitude ética nas esferas profissionais, acadêmica e das relações interpessoais;
g)
comprometimento com a sustentabilidade nas relações entre ciências,
tecnologia, economia, sociedade e ambiente;
h)
capacidade de tomar decisões em cenários de imprecisões e incertezas;
i)
capacidade de utilizar tanto tecnologias clássicas quanto novas, de modo que
formem a base das atividades profissionais;
j)
capacidade de empreendedorismo nos setores público, privado e do terceiro
setor;
k)
capacidade de planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos de
pesquisa na área de sua formação;
l)
capacidade de avaliar criticamente o impacto social e a viabilidade
econômica das iniciativas na área de Ciências e Tecnologia;
m)
capacidade de utilizar tecnologias e metodologias reconhecidas na área das
ciências;
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n)
capacidade de trabalhar em grupo e em equipes multidisciplinares,
gerenciando projetos, coordenando equipes e pessoas em qualquer área em que
venha a se inserir profissionalmente;
o)
capacidade de aprendizado autônomo e a distância (UFRN, 2013, p. 11 - 12).

No que tange ao perfil do egresso, o PP descreve que o bacharel em Ciências e
Tecnologia poderá atuar no mercado de trabalho em área que exija uma formação de nível
superior não especificada, ou ainda, em uma área que necessite de conhecimentos básicos nas
áreas de Ciências Exatas ou Tecnologia (UFRN, 2013), quais sejam:
a)
empresas privadas e instituições do setor público (pesquisa e estudos
aplicados à área, gerenciamento intermediário em cargos acessíveis via concurso
público ou seleção de pessoal, conforme o caso);
b)
no setor de serviços em geral – atendimento especializado em bancos e outras
instituições financeiras, comércio, (vendas, gerenciamento), empresas de pesquisa e
apoio em Ciências e Tecnologia;
c)
organizações do terceiro setor (cargos intermediários de gestão e consultoria,
notadamente em pesquisa e desenvolvimento tecnológico);
d)
empreendimentos de base científico-tecnológica, especialmente nos campos
do planejamento, da gestão e da avaliação, seja no papel de empreendedores, de
recursos humanos de nível superior, ou de consultoria e assessoria;
e)
instituições dedicadas ao planejamento e elaboração de políticas em Ciências,
Tecnologia e Inovação (UFRN, 2013, p. 13).

Além do perfil para atuar no mercado de trabalho, o documento enfatiza a
possibilidade de o egresso em Ciências e Tecnologia ingressar em um dos cursos de
Engenharia da UFRN, vinculados ao BI, como: Engenharia Biomédica, Engenharia
Ambiental,

Engenharia

Mecatrônica,

Engenharia

de

Materiais,

Engenharia

de

Telecomunicações, Engenharia de Petróleo, Engenharia Mecânica e Engenharia de
Computação (UFRN, 2013). O egresso do BC&T poderá optar por um outro curso da UFRN,
via reingresso, ou candidatar-se para um curso de pós-graduação stricto sensu em área
correlata à sua formação (UFRN, 2013).
Quanto à organização e estrutura curricular, o curso apresenta uma carga horária
de 2.400 horas, distribuídas em três anos para os ingressantes no curso diurno (MT) e de três
anos e meio para os ingressantes no curso noturno (N). Dessas 2.400 horas, 1.260 se
constituem carga horária para componentes curriculares comuns e obrigatórios para todos os
discentes, correspondendo à Formação Interdisciplinar – Núcleo Comum, mais 120 horas de
atividades integradoras de formação24. De acordo com o PP do curso, essa formação comum
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As atividades integradoras de formação correspondem a estágios não obrigatórios e acadêmicos e experiências
em atividades que correspondem a associação entre ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades tem como
objetivo familiarizar o estudante com as áreas e cursos que receberão egressos do BC&T (UFRN, 2013).
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garante ao estudante maior solidez nas áreas de: Matemática, ciências, informática e
humanidades (UFRN, 2013).
O PP estabelece, ainda, que, após a integração dos componentes curriculares
comuns (Formação Interdisciplinar – Núcleo Comum), o aluno passará pelo primeiro
processo seletivo baseado no mérito acadêmico (Seleção Interna), o qual permitirá o ingresso
em uma das possibilidades de formação acadêmica interdisciplinar do BC&T: Formação
Interdisciplinar Geral; Formação Interdisciplinar Direcionada e Formação Interdisciplinar
para Engenharias (UFRN, 2013), conforme ilustra o organograma do curso:
Figura 01 – Organograma do curso do BC&T

Fonte: Projeto Pedagógico do BC&T (2013)

	
  

No tópico das reflexões sobre execução e metodologia, o PP apresenta uma série
de ações a serem realizadas com vistas a auxiliar o bom funcionamento e execução do projeto,
que são: 1) equipe de apoio ao professor de turmas grandes – o projeto entende que é
fundamental a formação de uma equipe de professores graduados para auxiliar os professores
efetivos das turmas grandes, nas atividades de avaliação e gestão da turma; 2) equipe de apoio
ao estudo extraclasse – essa ação está ligada à formação de programas de tutoria e monitoria
para auxiliar nas dúvidas dos alunos e na realização de tarefas; 3) soluções de TI voltadas à
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realidade do BC&T – são ferramentas tecnológicas que tenham como objetivo auxiliar e
agilizar o trabalho, tanto no execução das aulas como na gestão administrativa e pedagógica
do curso; 4) orientação acadêmica – apoio permanente de uma equipe de orientadores
acadêmicos, formada pelos docentes do curso, com o intuito de dar suporte aos alunos durante
seu percurso formativo; 5) programa de capacitação dos docentes – referente a treinamentos
aos docentes, para desenvolverem novas práticas e métodos de ensino para turmas grandes; 6)
programa de assistência psicopedagógica – esse programa foi reputado necessário pela equipe
do BC&T, em virtude da alta diversidade de sujeitos envolvidos (alunos, professores, equipes
de apoio etc.); serve tanto para realizar atendimentos clínicos a professores e alunos quanto
atendimentos relacionados à psicologia das organizações e metodologias de dinâmicas de
grupos; 7) aperfeiçoamento da logística de apoio ao processo de ensino-aprendizagem –
refere-se a uma logística de apoio com servidores técnicos administrativos, bolsistas, tutores e
monitores, preparados para realizar tarefas de suporte à gestão das turmas numerosas (UFRN,
2013).
Além disso, no tópico sobre metodologia, o PP acrescenta a necessidade de se
desenvolverem, a longo prazo, estudos sobre novas metodologias de ensino, priorizando a
interdisciplinaridade e a autonomia dos alunos enquanto sujeitos principais de construção do
conhecimento (UFRN, 2013). Quanto às metodologias de avaliação do processo de ensinoaprendizagem, o PP descreve que a quantidade de alunos em cada turma se constitui um fator
que inibe a prática de metodologias diversas, fazendo com que, no geral, os professores
empreguem metodologias tradicionais. Entretanto, o PP aponta que, em alguns casos, existe o
uso de metodologias alternativas sendo experimentadas, tais como:

[…] produção de texto, exercícios ou conteúdo eletrônico de forma individualizada a
cada aula; testes objetivos ou discursivos aplicados regularmente como instrumento
de avaliação formativa; apresentação de seminários em grupo; elaboração e
apresentação de vídeo em grupo etc. Há também vários componentes curriculares
cujos professores trabalham de forma integrada (UFRN, 2013, p. 29).

Quanto a gestão e avaliação do PP, essas serão realizadas pelo do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), e se dará da seguinte forma:

Reuniões periódicas com os docentes responsáveis pelos diferentes componentes
curriculares do curso em áreas afins, para discussão sobre as metodologias e
ferramentas pedagógicas a serem utilizadas; reuniões periódicas entre o NDE,
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docentes e discentes para avaliar a eficácia do PP e detectar a necessidade de
possíveis ajustes; revisão geral deste PPC após 3 (três) anos da sua implantação, sem
prejuízo de ajustes pontuais que podem ser realizados a qualquer momento pelo
Colegiado do Curso, ouvido o NDE, para correção de imperfeições detectadas
(UFRN, 2013, p. 29).

3.1.1 FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR GERAL

A formação interdisciplinar geral é uma das possibilidades de formação
interdisciplinar do BC&T e não direciona o aluno para nenhuma área de formação específica,
ou para o reingresso de segundo ciclo. De acordo com o PP, essa formação se constitui por
componentes curriculares optativos que abrangem conteúdos específicos de acordo com o
interesse formativo do aluno.

O elenco de componentes curriculares optativos é o que garante ao curso a
capacidade de adaptação, o que é fundamental nas áreas de ciências exatas e
tecnológicas. Novos componentes optativos podem ser criados, bem como alguns
dos inicialmente previstos podem deixar de ser oferecidos temporária ou
definitivamente, caso não haja mais interesse por parte dos alunos (UFRN, 2013, p.
17).

Além disso, os componentes curriculares optativos das outras formações
(interdisciplinar direcionada e para engenharias, bem como de outras unidades acadêmicas
especializadas ou departamentos acadêmicos) poderão ser incluídas como opção para os
alunos, possibilitando múltiplas oportunidades de construção do itinerário formativo dos
alunos (UFRN, 2013).

3.1.2 FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR DIRECIONADA

A formação interdisciplinar direcionada é uma segunda possibilidade de formação
acadêmica interdisciplinar do BC&T, guiada por ênfases25 específicas de conhecimento.
Nesse caso, a carga horária se dividirá em componentes curriculares obrigatórios e optativos
próprios à ênfase escolhida. Para esse modelo de formação interdisciplinar as ênfases são:
Neurociências, Computação Aplicada e Negócios Tecnológicos (UFRN, 2013).
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Estrutura curricular definida no art. 19, da Resolução nº 171/2013 – CONSEPE/UFRN.
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3.1.3 FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR PARA ENGENHARIA

A formação interdisciplinar para engenharias é a terceira possibilidade de
formação acadêmica interdisciplinar do BC&T. Ela direcionará o estudante ao reingresso de
segundo ciclo, que corresponde aos cursos de engenharia da UFRN, cujo primeiro ciclo de
formação é o BC&T, como:

a) Engenharia Ambiental; b)Engenharia Biomédica; c) Engenharia de Materiais; d)
Engenharia de Petróleo; e) Engenharia de Telecomunicações; f) Engenharia da
Computação; g) Engenharia Mecânica; h) Engenharia Mecatrônica (UFRN, 2013, p.
15).

Além disso, de acordo com o PP, o processo formativo para engenharias é
constituído por um conjunto de componentes curriculares obrigatórios (Núcleo Tecnológico)
e optativos, sendo esse último definido pelo Colegiados dos cursos de segundo ciclo (UFRN,
2013). Desse modo, cada aluno deverá matricular-se nas disciplinas optativas atinentes ao
curso de segundo ciclo em que reingressará.

3.1.4 ÊNFASES DO BC&T

O ingresso em uma das ênfases do BC&T se dá a partir da conclusão do processo
formativo comum (Formação Interdisciplinar – Núcleo Comum), momento em que o aluno
poderá, em função do seu mérito acadêmico, optar por distintos percursos formativos. No
caso da formação interdisciplinar direcionada, o aluno terá três opções de ênfases a
prosseguir: Neurociências, Computação Aplicada e Negócios Tecnológicos.

Os egressos do BC&T podem optar por concluírem seus estudos em uma das
ênfases de Formação Interdisciplinar Direcionada. A definição dessas ênfases do
BC&T tem a finalidade de possibilitar aos futuros egressos do BC&T um
direcionamento de sua formação interdisciplinar de modo que possam explorar
determinados nichos de mercado. A caracterização das ênfases deve obedecer ao
princípio da flexibilidade curricular, de modo que não possuam mais de 480 horas
de componentes curriculares obrigatórios. Dessa maneira, o estudante poderá
complementar sua formação com componentes curriculares de outras ênfases. As
ênfases dessa categoria incluirão em sua caracterização atividades complementares
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específicas do tipo Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Projeto Final, que
promovam o desenvolvimento do estudante na aplicação dos conhecimentos
específicos adquiridos (UFRN, 2013, p. 19).

A ênfase da Formação Interdisciplinar em Neurociências apresenta o
Neurotecnólogo como perfil básico do egresso. Essa formação assume uma abordagem multi
e transdisciplinar que, segundo o PP do curso, é capaz de associar fatores científicos,
tecnológicos e inovadores na pesquisa em neurociência (UFRN, 2013).

O profissional terá acumulado conhecimentos gerais em biofísica, neurobiologia,
neuroengenharia, psicofarmacologia, cognição e computação e consequentemente
será capaz de controlar, analisar e desenvolver instrumentos, metodologias e
ferramentas utilizadas na pesquisa biomédica, em especial na neurociência (UFRN,
2013, p. 20).

Na ênfase da Formação Interdisciplinar em Computação Aplicada, o perfil do
egresso constitui-se como Desenvolvedor de Sistema. Apresenta sólida formação em
matemática, física e química, bem como em conhecimentos acerca das questões sociais,
ambientais e econômicas ligadas às Ciências e Tecnologia (UFRN, 2013). De acordo com o
PP essa formação possibilita ao egresso a capacidade de

[...] entender as demandas tanto da engenharia como das ciências em geral, apto
também a compreender as necessidades de negócios de uma empresa, produzindo
produtos de software e/ou hardware direcionados à aplicações específicas de
Ciências e Tecnologia (UFRN, 2013, p. 20).

Na ênfase de Formação Interdisciplinar em Negócios Tecnológicos, o perfil do
egresso caracteriza-se como Analista de Negócios Tecnológicos. Nessa ênfase específica, o
PP não apresenta proposta estrutural dos componentes curriculares obrigatórios e/ou
optativos; apenas aponta as vantagens para essa formação. Assim, tem-se

Os avanços tecnológicos impactam os novos negócios direta e indiretamente,
havendo então a necessidade de que seus profissionais se atualizem constantemente.
Para que uma organização possa reter sua competitividade, é necessário que o
mercado a perceba como detentora de uma vantagem competitiva. Esse atributo
decorre da capacidade de ela gerar valor para o cliente através de seus produtos e
serviços. Nesse contexto, a figura do analista de negócio é fundamental, pois esse
profissional poderá garantir à empresa um questão uma vantagem competitiva diante
dos concorrentes (UFRN, 2013, p. 21).
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Além dessas ênfases relacionadas à formação interdisciplinar direcionada, o
BC&T está ligado ainda a outras ênfases, referentes à formação para engenharias, que é a
Ênfase de Formação Específica. Nesse caso, conforme já mencionado, serão as coordenações
dos cursos de segundo ciclo que criarão os componentes curriculares obrigatórios, além de
fornecer os docentes e a infraestrutura para a efetivação dessas disciplinas (UFRN, 2013).

3.2 ANÁLISE DO PP DO BC&T, EM FACE DOS REFERENCIAIS ORIENTADORES
PARA OS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES E SIMILARES

Com base na definição de BI apresentada nos Referenciais Orientadores para os
Bacharelados Interdisciplinares e similares, a saber:

Bacharelados Interdisciplinares (BIs) e similares são programas de formação em
nível de graduação de natureza geral, que conduzem a diploma, organizados por
grandes áreas do conhecimento. [...] Os BIs conferem diplomação nas grandes áreas
que poderá ser vinculada a campos de saberes e práticas definidos, na forma de
ênfase, opção ou área de concentração. Poderão, ainda, caracterizar-se como etapa
inicial de formação, em primeiro ciclo, vinculada a carreiras acadêmicas e
profissionais, em segundo ciclo. Os BIs proporcionam uma formação com foco na
interdisciplinariedade e no diálogo entre as áreas de conhecimento e entre
componentes curriculares, estruturando as trajetórias formativas na perspectiva de
uma alta flexibilização curricular. O caráter interdisciplinar dos projetos deve ser
garantido pela articulação e interrelação entre disciplinas, dentro das grandes áreas, e
entre as grandes áreas (BRASIL, 2010).

Percebe-se que, embora o PP do BC&T, versão atualizada no ano de 2013, não
traga uma definição explícita, fica claro, em algumas passagens do tópico de apresentação e
histórico do curso, o seu caráter generalista, que o consolida como um curso de primeiro ciclo
de formação acadêmica interdisciplinar de nível superior. Compreende-se, pois, haver uma
convergência de conceitos entre os dois documentos, ainda que os referenciais apresentem
uma definição mais ampla, visto que ele deve englobar uma variedade de campos do saber.
Quanto aos princípios que caracterizam os BIs, os referenciais apresentam uma
série de pontos que expressam o caráter geral baseado na interdisciplinaridade, no diálogo
entre as áreas de conhecimento e entre as disciplinas; na flexibilidade curricular; no foco nas
dinâmicas de inovação científica, tecnológica, artística, social e cultural; na revisão
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permanente das práticas educativas, priorizando sempre o caráter dinâmico e interdisciplinar
no processo de ensino-aprendizagem; na prática da integração entre ensino, pesquisa e
extensão; nas práticas de ensino voltadas para a vivência nos diversos campos do saber; na
mobilidade acadêmica e na flexibilidade no processo de equivalência dos conhecimentos
construídos em outros espaços de aprendizagem; no estímulo à iniciativa individual e na
valorização do trabalho em equipe (BRASIL, 2010). Considerando o disposto no PP do
BC&T, embora não haja um tópico específico discriminando todos os princípios que
caracterizam o curso, percebe-se, ao longo de todo corpo do projeto, uma constante
(re)afirmação quanto às suas características, destacando-se as relacionadas a:
1 – Interdisciplinaridade;

[...] Formação profissional com visão ética, crítica e reflexiva acerca das relações
entre ciências, tecnologia, economia, sociedade e ambiente [...] (UFRN, 2013, p.
10).
[...] Oferecer a possibilidade de uma formação interdisciplinar dentre da grande área
de C&T (UFRN, 2013, p. 10).
[...] Os egressos do BC&T deverão apresentar uma sólida formação na grande área
de Ciências e Tecnologia, estando academicamente aptos a atuar no processo de
identificação, análise e resolução de problemas, considerando seus aspectos
políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, com visão ética e humanística
em atendimento às demandas da sociedade (UFRN, 2013, p. 12).
[...] Há vários componentes curriculares cujos professores trabalham de forma
integrada (UFRN, 2013, p. 29), entre outros.

2 – Flexibilidade curricular;

[...] O curso de Ciências e Tecnologia – Bacharelado foi constituído tendo como
requisito essencial a possibilidade de o discente, a partir de uma base comum em
Ciências e tecnologia (C&T), adaptar o seu percurso formativo ao longo do curso,
de acordo com os seus interesses e seus méritos acadêmicos (UFRN, 2013, p. 3).
[...] A partir da base comum em C&T, o estudante pode optar por não seguir uma
das engenharias e buscar uma formação acadêmica interdisciplinar, no contexto dos
novos Bacharelados Interdisciplinares. Nesse caminho, o estudante tem ampla
liberdade para moldar sua formação escolhendo componentes curriculares
pertencentes a diferentes áreas do conhecimento (UFRN, 2013, p. 4).
[...] Oferecer opções de ênfases de formação em C&T que sejam relevantes para o
mercado de trabalho (UFRN, 2013, p. 10).
[...] Ao concluir um percentual dos componentes curriculares constituintes do núcleo
comum, os discentes terão a possibilidade de optar por distintos percursos
formativos, sendo observado seu mérito acadêmico relativo (UFRN, 2013, p. 18),
entre outros.

3 – Prática da integração entre ensino, pesquisa e extensão;
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[...] Programas robustos de tutoria e monitoria têm sido implantados e aprimorados
(UFRN, 2013, p. 6).
[...] Além dos componentes obrigatórios, são oferecidos [...] e atividades
integradoras de formação com carga horária total de 120 horas. Essas atividades
permitem que os discentes do BC&T complementem sua formação, por meio da
realização de estágios não obrigatórios e acadêmicos, bem como experimentando e
vivenciando as oportunidades oferecidas nas três esferas de atuação da universidade,
a saber: ensino, pesquisa e extensão (UFRN, 2013, p. 16).

No que tange às competências e habilidades e ao perfil do egresso, os referenciais
oferecem uma lista de competências, habilidades, atitudes e valores que deverão integrar o
perfil do egresso dos BIs. Neste aspecto, os dois documentos apresentam acentuada analogia,
visto que o projeto pedagógico do BC&T traz, praticamente, a mesma relação de
competências, habilidades, atitudes e valores que os referenciais, conforme já mencionado no
tópico 3.1.
Considerando a estrutura curricular e o fluxo de formação, os referenciais
apontam que,

A concepção dos BIs e similares caracteriza-se pela diversidade na organização
curricular, com variações organicamente articuladas às estruturas e práticas de
ensino da Instituição. Os projetos pedagógicos deverão especificar as possibilidades
de integração curricular e de fluxo de formação em termos de, pelo menos:
estrutura, acesso, permanência e sucesso, progressão, aprendizagem e avaliação
e mobilidade (BRASIL, 2010, p. 6, grifo nosso)

De acordo com o exposto, os referenciais entendem que a “estrutura dos BIs”
deve garantir a formação geral, incluindo meios e recursos que possibilitem a continuidade
dos estudos em uma formação profissionalizante em nível de graduação ou pós-graduação,
podendo ser estruturada por meio de,

[...] eixos, conjuntos de módulos, unidades curriculares articuladas entre si, dentre
outras formas. A estrutura curricular dos BIs deve priorizar arranjos
interdisciplinares, considerando as correlações com a realidade sociocultural e
ambiental. Deve ainda, possibilitar execução curricular assíncrona, buscando a
superação de modelos tradicionais baseados em pré-requisitos (BRASIL, 2010, p. 6)

Neste sentido, o PP do BC&T alinha-se a essa prescrição em alguns pontos, como
por exemplo, a formação geral e a organização curricular por meio da estrutura de ênfases,
conforme detalhado no tópico 3.1.4.
No que tange a “acesso, permanência e sucesso”, os referenciais descrevem que,
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Os BIs poderão ter processos seletivos quadrimestrais, semestrais, anuais ou outros,
de acordo com o modelo adotado pela instituição proponente. [...] Os projetos
pedagógicos dos BIs devem incluir sistemas de acompanhamento da vida acadêmica
dos estudantes com a finalidade de diagnosticar, prevenir e superar os obstáculos ao
seu êxito acadêmico, tais como retenção e evasão. Com fim de assegurar a
permanência e o sucesso acadêmico, recomenda-se a implantação de programas de
tutorias professor-aluno e estudante-estudante e de orientação acerca das
possibilidades de prosseguimento da formação. Os projetos pedagógicos devem
prever programas de formação docentes em metodologias e tecnologias de apoio à
aprendizagem (BRASIL, 2010).

Nesta perspectiva, percebe-se que o PP do BC&T adota o mesmo modelo
institucional de acesso que se dá através da utilização do Exame Nacional de Ensino Médio –
ENEM, articulado ao Sistema de Seleção Unificada – SISu. Com relação à permanência, o PP
do BC&T apresenta algumas ações implantadas e outras em processo de implantação,
relacionadas ao acompanhamento acadêmico dos alunos, como o programa de tutoria e
monitoria e as orientações acadêmicas, além dos programas de formação e apoio ao docente
apresentadas no tópico 3.1.
Com relação à “progressão”, os referenciais apontam que,

[...] 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, 2013, p. 7).

Neste sentido, o PP do BC&T estabelece, como processo de progressão para o
segundo ciclo, um processo seletivo interno baseado nos méritos acadêmicos dos alunos
(UFRN, 2013).
Quanto à “aprendizagem e avaliação”, os referenciais discorrem que,

O processo de formação dos BIs deve favorecer a adoção de metodologias ativas de
ensino e aprendizagem, de maneira a fomentar a desenvolvimento da autonomia
intelectual dos estudantes. A sistemática de avaliação de aprendizagem deverá
incluir processos de natureza diagnóstica, formativa e somativa. O projeto de
formação deve, ainda, incluir proposta de avaliação reconhecedora e certificativa de
conhecimentos, competências e habilidades adquiridas em outros espaços e
contextos (BRASIL, 2010, p. 7).

Considerando esses aspectos de “aprendizagem e avaliação” em confronto com o
disposto no PP do BC&T, verifica-se que, em virtude das dificuldades surgidas ao longo do
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processo de implantação do curso, com destaque para as relacionadas à gestão de turmas
grandes, o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem tornou-se limitada. O próprio
PP do curso expressa a insatisfação da equipe docente quanto à corrente impossibilidade de
desenvolver, com frequência, práticas interdisciplinares e até mesmo a orientação acadêmica,
levando-se em conta o grande fluxo de alunos por turmas e a falta de uma equipe docente
auxiliar, embora haja tentativas espontâneas de introdução da interdisciplinaridade na prática
docente entre grupos isolados (UFRN, 2013). Entretanto, o PP aponta como meta futura o
desenvolvimento de programas de formação docente, com vistas a promover maior
capacitação didática, metodológica e avaliativa de seus professores (UFRN, 2013).
Quanto à “mobilidade”, os referenciais descrevem que,

Os BIs e similares devem incentivar a mobilidade no interior das instituições e entre
instituições que compartilham este regime curricular. Para a regulação dos processos
de mobilidade, os projetos pedagógicos devem contemplar a organização de regimes
de créditos acadêmicos associados ao número de horas de atividades de ensino e
aprendizagem que induzem à integração a um sistema de transferência de créditos
acadêmicos entre instituições credenciadas no âmbito dos SINAES (BRASIL, 2013,
p. 7).

De acordo com o projeto pedagógico do BC&T, não há qualquer tipo de
referência a esse aspecto que, com base nos referenciais, deveria estar relacionado ao fluxo
formativo do curso. Assim, as políticas de mobilidade acadêmica da UFRN ficam restritas à
Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais - SRI.
Com base nas informações apresentadas, é possível compreender que, de modo
geral, o projeto pedagógico do BC&T se adequa aos Referenciais Orientadores para os
Bacharelados Interdisciplinares e similares. Entretanto, em alguns pontos importantes, como
por exemplo, a prática pedagógica interdisciplinar, a mobilidade acadêmica, a avaliação de
aprendizagem e a gestão das turmas grandes, ainda requerem maiores e melhores reflexões,
capacitação da equipe docente e técnico-administrativa para trabalhar nesta perspectiva, além
de recursos adequados etc.
Esse cenário expressa uma dificuldade pedagógica e administrativa que acarreta
sérios problemas e que pode ser um dos fatores dos crescentes índices de retenção e evasão26
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26

De acordo com os dados extraídos do SIGAA, entre os anos de 2009 à 2015, houveram no BC&T 1.719
alunos evadidos, 5.134 matrículas trancadas e 9.467 alunos reprovados e desnivelados (SIGAA, 2016).
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que o curso sofre anualmente. Fernandez (2012) apresenta um relato importante acerca desse
cenário de instabilidade e inadequações no BC&T,

A ideia de concepção da EC&T seria assim fantástica, e realmente o é, não fossem
os entraves que surgiram durante sua fase de implementação (e consolidação), que
se refletem nas altas taxas de trancamento de matrícula, e, principalmente, de
retenção nas disciplinas do BC&T. São muitos e complexos os fatores que
contribuem para isso. Dentre eles destacam-se: A alta heterogeneidade das turmas
[...] O uso excessivo de aulas projetadas, por demais passivas aos alunos. [...] A
diminuição da interação professor-aluno devido ao tamanho das turmas, limitando,
inclusive, o espaço que o docente pode abrir para tirar dúvidas dos alunos durante o
curso das aulas. [...] A relativa inexperiência didática dos novos professores. [...] As
diferentes estratégias de ensino dos diversos professores de uma mesma disciplina
unificada. [...] A falência e/ou ineficácia de alguns mecanismos planejados de apoio
docente, como o emprego de bolsistas de pós-graduação e monitores de graduação,
previstos no plano original, mas que não surtiram o efeito desejado quando
aplicados na prática, servindo, ao contrário, para aumentar ainda mais a carga de
afazeres do professor [...] A grande quantidade de conteúdo a ser abordado nas
ementas de algumas disciplinas que precisaram ser especialmente elaboradas para
um curso de duração de apenas 6 semestres [...] A sobrecarga de responsabilidades
sem a correspondente compensação, como a carga horária, para os professores da
Escola. [...] (FERNANDEZ, 2012, p. 347 - 349).

Evidencia-se que o BC&T demanda, ainda, uma série de ajustes, tanto no seu
projeto como nas suas práticas, de modo que se possa manter o escopo inicial de um curso
inovador, focado na sua qualidade, a qual, obnubilada pelo afã de se atingir metas
quantitativas, parece ter ficado em segundo plano.

3.3 ANÁLISE DO BC&T, EM FACE DOS OBJETIVOS E METAS DO PROGRAMA
REUNI
O curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia – BC&T foi criado com a
intenção de implementar na UFRN, de forma inédita e inovadora, um modelo de formação
acadêmica interdisciplinar, baseado no conceito de graus cumulativos introduzido pelo debate
em torno da Universidade no século XXI pelo “Processo de Bolonha”. Esse modelo prevê
uma diplomação com título de bacharel já no primeiro ciclo de formação acadêmica,
proporcionando ao egresso competências e habilidades para ingressar no mercado de trabalho
e/ou em um curso de segundo ciclo, que, por sua vez, caracteriza-se como um primeiro
momento de uma formação continuada e específica.
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Toda essa inovação esteve articulada ao Programa REUNI, que buscou reproduzir
no ensino superior público brasileiro a lógica da expansão quantitativa, diversificação das
estruturas e formas (flexibilização e interdisciplinaridade) e internacionalização, preconizada
pelos organismos internacionais27 que priorizavam a implantação de cursos de graduação de
curta duração que oferecessem uma formação geral de qualidade (CASTRO, 2006). Como
expressa Castro,
O entendimento do grupo que elaborou o documento é o de que a economia fundada
no conhecimento apresenta uma grande demanda por especialistas com melhor
formação geral, tanto na área da ciência e da tecnologia quanto na área de
humanidades. Em ambos os casos, exige-se que esses indivíduos tenham sido
formados com flexibilidade, de maneira que possam continuar aprendendo,
simultaneamente, com as modificações do entorno [...] (CASTRO, 2006, p. 120).

De acordo com Cruz, Gomes e Araújo (2012), a criação do BC&T estava ligada,
sobremaneira, à missão de contribuir para a redução dos índices de evasão, de retenção e do
tempo médio de formação nos cursos de engenharias e ciências exatas, além de possibilitar o
incremento de uma maior quantidade de vagas para ingressantes e introduzir um novo regime
curricular na UFRN (CRUZ, GOMES, ARAÚJO, 2012).
Assim, levando-se em conta que a redução da evasão, o aumento de vagas de
ingressantes, a implementação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a
construção de itinerários formativos, a atualização de metodologias ativas de ensinoaprendizagem, correspondam às diretrizes do programa REUNI, percebe-se que a criação do
BC&T atende a uma estratégia institucional para alcance das exigências do programa.
Importa destacar que, embora o modelo de formação acadêmica interdisciplinar,
apregoada pelo “Processo de Bolonha” e descrita nos Referenciais Orientadores para
Bacharelados Interdisciplinares e similares, de fato contemplem as diretrizes do REUNI e se
apresentem como uma estratégia inovadora e democrática para o ensino superior brasileiro, na
prática – no caso particular da UFRN - a implementação e consolidação do BC&T foi
permeada por fatores nem sempre positivos, tanto no que se refere às diretrizes do REUNI
quanto aos objetivos.
Destarte, têm-se os seguintes resultados:
1) No tocante à evasão, o BC&T tem atingido, desde 2009, índices crescentes; e
os cursos da área de tecnologia e exatas, mesmo depois da criação do BC&T, continuam,
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Organização das Nações Unidas – UNESCO e Banco Mundial – BM (CASTRO, 2006, p. 111).

80

também, com índices de evasão crescentes. Dessa forma, comprova-se que o curso foi uma
estratégia institucional parcialmente falha, no que tange ao alcance da diretriz I do REUNI28,
pois, além de não contribuir para diminuir os índices de evasão da área de tecnologia e exatas,
a introdução do novo curso alavancou o crescimento da variável de evasão na universidade.
Conforme apresenta o gráfico 01.

Gráfico 01 – Índices de evasão da UFRN nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012.

Fonte: Relatório analítico das evasões no ano 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012, SIGAA (2016).

	
  

2) Analisando o aumento de vagas para ingressantes na universidade, vê-se que o
BC&T tem contribuído para o alcance da meta,

As atividades acadêmicas da EC&T iniciaram no segundo período de 2009,
oferecendo inicialmente 500 vagas para Bacharelado, sendo 250 no turno noturno e
250 no turno diurno. Nos vestibulares de 2010 e 2011 foram ofertadas 1120 vagas,
sendo 560 no turno noturno e 560 no turno diurno [...] (CRUZ, GOMES, ARAÚJO,
2012, p. 77).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
28

Art. 2º [...] I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso,
especialmente no período noturno; (BRASIL, 2007).
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3) Quanto aos regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a
construção de itinerários formativos, de acordo com o projeto pedagógico do BC&T, esse
aspecto também pôde ser contemplado, visto que o curso se estrutura como um modelo de
formação acadêmica interdisciplinar que possibilita ao aluno escolher sua trajetória formativa
por meio de três diferentes eixos: Formação Interdisciplinar Geral, Formação Interdisciplinar
Direcionada (Neurociências, Computação Aplicada e Negócios Tecnológicos) e Formação
Interdisciplinar para Engenharias.
4) Quanto à meta global do REUNI, elevando as taxas de conclusão média dos
cursos de graduação para 90%, o BC&T tem apresentado uma taxa de conclusão média
abaixo do esperado. Conforme demonstram os dados do SIGAA: dos 1000 ingressantes da
primeira turma do BC&T, em 2009, apenas 150 alunos concluíram o curso no tempo
correspondente; já na segunda turma, em 2010, dos 1120 ingressantes, concluíram 226 alunos.
O mesmo se verifica nas turmas de 2011 e 2012, que tiveram 1120 ingressantes em cada ano,
tendo 340 e 385 concluintes, respectivamente (SIGAA, 2016).
5) Concernente à segunda meta global do REUNI, que estabelece a proporção de
18 alunos de graduação, em cursos presenciais, por professor, esta também não foi alcançada,
visto que o BC&T apresenta uma equipe de 70 docentes efetivos para atendimento a uma
demanda atual de 3.381 alunos matriculados em 2016 (SIGAA, 2016), significando uma
relação de aproximadamente 48 alunos por professor.
Diante do exposto, percebe-se que o curso do BC&T adequou-se ao programa
REUNI em alguns aspectos, como: o aumento de vagas para ingressantes na UFRN, que,
segundo o projeto pedagógico o BC&T, constitui-se como ação efetiva de inclusão social
(UFRN, 2013); e o desenvolvimento de um regime curricular associado à flexibilidade e
autonomia na construção do processo formativo dos alunos. Os demais aspectos apontados
pelo programa REUNI não parecem ter sido atendidos satisfatoriamente pelo curso.
Apesar disso, é possível caracterizar o BC&T como um curso de formação
acadêmica interdisciplinar de nível superior que foi estrategicamente criado para atender, em
grande parte, as atuais tendências neoliberal e gerencialista das políticas educacionais
discutidas no tópico 2.1.3, ainda que o curso não tenha alcançado todos os resultados
esperados. Conforme apontado por Ribeiro e Chaves (2011),
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A educação, neste perspectiva, é concebida como mecanismo ilusório de ascensão
social e de crescimento econômico das sociedades capitalistas, pautando-se como
elemento primordial na efetivação das políticas economicistas de forma eficaz e
produtiva, contribuindo para não valorização do desenvolvimento social, mas da
reprodução da lógica empresarial. Neste sentido, contribui na formação de capital
humano em prol do fortalecimento do mercado, que exige mão de obra qualificada
para atender a suas demandas (RIBEIRO, CHAVES, 2011, p. 126).

Deduz-se que o aumento da quantidade de vagas, embora amplie o acesso aos
cursos de graduação, e, em consequência, a uma formação de nível superior, esse episódio
muitas vezes provoca uma dualidade estrutural e fortalece a polarização e as desigualdades
sociais, posto que a educação pautada no ideário neoliberal gera uma série de problemas,
como, p. ex.: a formação não crítica dos egressos. Em seu lugar, outra moldada unicamente
para o adestramento e preparação de mão de obra para o mercado (RIBEIRO; CHAVES,
2011). Na prática, não se pode afirmar, portanto, que os resultados advindos dessa lógica
neoliberal são favoráveis para o processo de democratização educacional. Nessa perspectiva,
em residindo o BC&T dentro dessa tendência educacional, evidencia-se que o curso, não
obstante expressar no seu PP ações de inclusão social, tal inclusão, quando realizada, resulta
numa inclusão excludente.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Pesquisar pode ser conceituado como a busca de respostas para indagações,
dúvidas, curiosidades ou problemas propostos/encontrados em uma realidade ou situação.
Richardson (2008) entende as pesquisas como estudos empíricos ou teóricos com “objetivo de
resolver um problema específico, gerar teorias ou avaliar teorias existentes” (p. 16). De
acordo com Gil (2009), toda pesquisa classifica-se como exploratória, descritiva ou
explicativa, e essa classificação se dá com base em seus objetivos gerais.
Além disso, para realização de uma pesquisa científica é preciso, após sua
classificação quanto ao objetivo, definir um método de pesquisa a ser utilizado. Ou seja,
encontrar um procedimento científico apropriado para “delimitar um problema, realizar
observações e interpretá-las com base nas relações encontradas, fundamentando-se, se
possível, nas teorias existentes” (RICHARDSON, 2008, p. 70). A escolha de um método é
fundamental para o planejamento e execução das etapas da pesquisa que se deseja realizar.
Assim, quanto à abordagem metodológica, as pesquisas podem ser quantitativa e/ou
qualitativa (RICHARDSON, 2008).
Essa pesquisa classifica-se como exploratória, pois, “tem como principal
finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2009,
p. 41). Para tanto, utilizou-se a abordagem quantitativa e qualitativa, que proporcionam a
compreensão de um determinado aspecto: a percepção dos egressos do curso do BC&T, no
ano de 2015, quanto à estrutura curricular e metodológica do curso.
As pesquisas ainda são classificadas de acordo com seus procedimentos técnicos,
ou delineamentos, que são os procedimentos adotados para coleta de dados, como aponta Gil
(2009). Esses procedimentos podem ser classificados em dois grupos, “aqueles que se valem
das chamadas fontes de "papel" e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No
primeiro grupo, estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo, estão a
pesquisa experimental, a pesquisa ex-postfacto, o levantamento e o estudo de caso” (GIL,
2009, p. 43).
Diante do exposto, o delineamento desta pesquisa se caracteriza como
bibliográfica, documental e de campo, visto que foi desenvolvida a partir de fontes
bibliográficas, documentos e dados institucionais, como o Projeto Pedagógico do BC&T, os
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Referenciais Orientadores para Bacharelados Interdisciplinares e similares, dados dos
relatórios analíticos do SIGAA, entre outros, além dos questionários e entrevistas aplicados
aos egressos do BC&T, do ano de 2015 (GIL, 2009).
A população objeto de estudo compôs-se dos egressos do curso de Bacharelado
em Ciências e Tecnologia, da UFRN, no ano de 2015. Essa turma foi escolhida por estar
vivenciando a seleção interna de reingresso de segundo ciclo, no ano de 2015. Nos dados
obtidos do SIGAA (2015) consta a conclusão de 352 alunos no curso do BC&T/UFRN, em
2015. Em se considerando a inviabilidade de contato e de aplicação dos questionários à
totalidade dessa população, entretanto, só foi possível desenvolver a pesquisa com uma
amostra de 50,2% dessa população, o que representa 177 alunos. As entrevistas foram
realizadas com um grupo de cinco egressos.
O instrumento de coleta de dados é o procedimento adotado para alcançar as
informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, que, in casu, se deu por meio de
questionários com perguntas fechadas e entrevistas. A aplicação dos questionários foi
realizada em versão online, ou seja, via internet, por meio da ferramenta Google Forms,
disponível no site da Google. Para enviar o link com o questionário aos egressos
entrevistados, utilizou-se dos recursos de armazenamento de dados disponíveis no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, entre os meses de dezembro e
janeiro de 2015. Já para aplicação das entrevistas, que foram realizadas no mês de fevereiro
de 2016, utilizou-se um roteiro de perguntas subjetivas enviadas à cinco egressos que se
dispuseram a participar da pesquisa. Em virtude de impedimentos ou limitações dos
participantes, no entanto, somente foi possível realizá-las via online.
De acordo com Gil (2008, p. 156), “a análise dos dados tem como objetivo
organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao
problema proposto para investigação”. Em outras palavras, a análise dos dados é a etapa da
pesquisa em que se estabelecem os procedimentos/técnicas que serão adotados para alcançar
os possíveis resultados. Tais procedimentos estão diretamente relacionados com o
instrumento de coleta e tipo de dados coletados.
Por assumir uma abordagem quantitativa e qualitativa, fez-se uso da estatística
descritiva, sendo aferidas as frequências relativas e acumuladas dos dados colhidos nos
questionários, além de relacionar os resultados quantitativos ao referencial teórico, bem como
a utilização da técnica de análise de conteúdo. Para o desenvolvimento da análise qualitativa
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foi adotada uma sequência de atividades, a saber: redução, categorização e interpretação dos
dados (GIL, 2009).
As categorias e unidades de registro foram estabelecidas previamente, conforme o
quadro 01, abaixo:
Quadro 01 – Categorias analíticas e unidades de registro da pesquisa.

CATEGORIAS ANALÍTICAS

UNIDADES DE REGISTRO

Flexibilidade curricular do BC&T

§

Flexibilidade curricular

Interdisciplinaridade do BC&T

§

Interdisciplinaridade

Desenvolvimento das atividades de
apoio ao estudante do BC&T

§

Tutoria e Monitoria

§

Orientação Acadêmica

Dificuldades enfrentadas pelos egressos
para integralização curricular do BC&T
Prática metodológica dos professores
do BC&T

§

Causas dessas dificuldades

§

Metodologia
de
ensinoaprendizagem
Metodologia de avaliação

§
Fonte: Elaboração da autora.

Na sequência, tem-se a terceira fase, o tratamento dos resultados e a interpretação,
que consiste na apreensão dos conteúdos de todos os materiais coletados, de modo a
identificar as respostas com maiores frequências de repetições, as quais permitiram inferir da
população estudada as conclusões apresentadas pela amostra. A interpretação se deu pela
comparação entre as inferências, obtidas a partir da exploração dos significados explícitos e
implícitos das categorias de análise, os documento institucionais e o referencial teórico da
pesquisa.
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5 ANÁLISE DA ESTRUTURA CURRICULAR E METODOLÓGICA DO MODELO
DE FORMAÇÃO ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR DO CURSO DO BC&T/UFRN
SOB A ÓTICA DOS EGRESSOS

A presente dissertação impõe-se, como objetivo geral, analisar a estrutura
curricular e metodológica do modelo de formação acadêmica interdisciplinar do curso do
BC&T/UFRN sob a ótica dos egressos. Para atingir o alvo, desenvolveu-se uma análise
sistemática dos dados colhidos na pesquisa de campo realizada, bem como do referencial
teórico apresentado, ambos relacionados ao problema de pesquisa: “Qual a percepção dos
egressos do curso de BC&T/UFRN quanto à estrutura curricular e metodológica do modelo
de formação acadêmica interdisciplinar?”.
A pesquisa de campo foi realizada por meio de questionários de perguntas
fechadas, enviados a uma população de 352 egressos do BC&T do ano de 2015, tendo como
amostra um percentual de 50,2%, que equivale a 177 respondentes, e entrevistas, via correio
eletrônico, realizada com 5 egressos do BC&T do ano de 2015.
A análise da pesquisa buscou apresentar a percepção do egresso quanto à estrutura
curricular do modelo de formação interdisciplinar do BC&T, as principais dificuldades
enfrentadas para a integralização curricular no primeiro ciclo e para o ingresso no segundo
ciclo, além da apreciação quanto à prática metodológica dos professores do BC&T. As
respostas obtidas propiciaram estabelecer a relação entre os quesitos apresentados e as
condições de desempenho acadêmico e assistência ao aluno oferecidas pelo curso, de modo a
entender como os egressos caracterizam e reconhecem a formação acadêmica interdisciplinar
do BC&T/UFRN. Essa análise permitiu, ainda, conhecer como o BC&T/UFRN se caracteriza
enquanto política de expansão e diversificação educacional, à luz do referencial teórico da
pesquisa. Ao final da análise, pretendeu-se cotejar, com base no campo empírico, os preceitos
e pressupostos gerencialistas adotados pelas políticas educacionais apresentadas no referencial
teórico, a fim de embasar uma discussão sobre que tipo de educação as universidades,
sobretudo, as que adotam os BIs, vêm priorizando na formação de seus alunos.
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5.1 PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS QUANTO À ESTRUTURA CURRICULAR DO
MODELO DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO BC&T

Para a análise da percepção dos egressos do BC&T, no ano de 2015, acerca da
estrutura curricular do curso, foram considerados três aspectos fundamentais: a flexibilidade
curricular, a interdisciplinaridade e as ações de apoio ao estudante. Com base nesses três
aspectos, aplicou-se um questionário contendo 4 perguntas fechadas, sendo 3 acerca da
flexibilidade curricular e 1 sobre a interdisciplinaridade, além de uma entrevista com 6
questões, sendo 1 relacionada a flexibilidade curricular, 2 sobre a interdisciplinaridade e 2
acerca das ações de apoio ao estudante.
A partir dessas questões foi possível demonstrar o modo como os egressos
percebem a implementação da estrutura curricular do curso, na prática.
Com base no questionário aplicado pôde-se alcançar os seguintes resultados.
1. Primeira pergunta: “Você considera o modelo de formação acadêmica geral
como uma: Inovação positiva, pois ela permite o acesso a um conhecimento geral em
diferentes áreas, possibilitando ao aluno maior capacidade e flexibilidade para construção
do seu itinerário formativo, ou uma inovação negativa, pois na prática, o curso apresenta
uma grade curricular rígida e os professores não fazem a interação com outras disciplinas e
áreas”.
Resultou que 66% afirmaram que o curso é uma inovação positiva, enquanto que
34% consideram o contrário.
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Gráfico 02 - Classificação do BC&T quanto seu caráter de
inovação positiva ou inovação negativa.

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos
concluintes do BC&T, 2015. Gráfico elaborado pela autora.

2. Segunda pergunta: “Para você, é notório o empenho do curso em desenvolver
ações de apoio ao estudante, como: tutoria e monitoria e orientação acadêmica? Sim ou
não?”.
Pouco mais da metade dos egressos, 53%, afirmaram que “não” é notório o
empenho do BC&T no desenvolvimento dessas ações. Conforme apresenta o gráfico 03:

Gráfico 03 – Desenvolvimento de ações de apoio ao estudante

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes
do BC&T, 2015. Gráfico elaborado pela autora.

De acordo com os dados apresentados, não se pode afirmar que o curso não se
empenha em desenvolver ações de apoio ao estudante, visto que 53% de “não” e 44% de
“sim” são percentuais aproximados. O PP do BC&T, contudo, aponta algumas dificuldades
no desenvolvimento dessas atividades, mormente a orientação acadêmica, em função da
desproporcionalidade na relação professor/aluno (UFRN, 2013).
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3. Terceira pergunta: “As regras para afiliação nas ênfases específicas e de
seleção interna para o segundo ciclo são de fácil acesso, sendo bem divulgadas e explicadas
aos alunos, via coordenação? Sim ou Não?”.
Como expresso no gráfico 04, 62% dos respondentes admitiram que a
coordenação “não” deixa claras as regras de afiliação nas ênfases do curso nem de seleção
interna para o segundo ciclo.

Gráfico 04 – Comunicação sobre as regras para afiliação nas
ênfases e na seleção interna para o 2º ciclo

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos
concluintes do BC&T, 2015. Gráfico elaborado pela autora.

Diante dos dados apresentados no gráfico 04, percebe-se que, embora o projeto
pedagógico do curso disponha de informações detalhadas necessárias ao processo de escolha
e seleção para as ênfases e para o segundo ciclo, para a maioria dos egressos, a gestão do
curso é pouco atuante no sentido de informar e orientar, diretamente, quanto à construção do
itinerário formativo dos alunos.
4. Quarta pergunta: “Para você, o processo formativo do BC&T, ou seja, o modo
como seu curso vem sendo conduzido pelos professores, permite maior diálogo entre as
disciplinas? Sim ou Não?”.
Verificou-se que 56% afirmaram que o curso “não” tem priorizado o diálogo entre
as disciplinas, enquanto que 43% disseram que “sim”. Conforme demonstra o gráfico 05
abaixo:
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Gráfico 05 – Interdisciplinaridade do BC&T

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do
BC&T, 2015. Gráfico elaborado pela autora.

Nota-se que 56% das respostas concentraram-se no “não”, enquanto que 43% no
“sim”, revelando-se percentuais aproximados entre as duas alternativas propostas. Aqui,
também, não se pode inferir que a interdisciplinaridade tem sido ou não desenvolvida no
BC&T. O projeto pedagógico do curso, no entanto, traz também algumas considerações
negativas acerca desse aspecto, com ênfase na ausência de uma estrutura permanente de apoio
e preparação ao docente (UFRN, 2013).
Diante disso, para melhor compreender os dados apresentados pelo questionário,
realizou-se uma entrevista com 5 egressos do BC&T do ano de 2015, sondando sua percepção
quanto à estrutura curricular do modelo de formação interdisciplinar do BC&T, sendo préestabelecidas as categorias analíticas: flexibilidade curricular do BC&T, interdisciplinaridade
do BC&T e desenvolvimento das atividades de apoio ao estudante do BC&T.

5.1.1 FLEXIBILIDADE CURRICULAR

A partir dos relatos dos entrevistados pôde-se compreender a importância dada à
flexibilidade curricular, posto vez que essa variável concorre para o desenvolvimento de um
processo formativo permeado de possibilidades de conhecimentos e de uma construção
autônoma do itinerário formativo, guiada pelas afinidades do aluno. De acordo com Maia
(2006), a flexibilidade curricular age como um mecanismo legal que permite maior diálogo
entre as exigências do mercado de trabalho e a formação acadêmica, aliando diversos sujeitos
na prática da autonomia e da cidadania.
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As entrevistas demonstraram que a estrutura curricular do modelo de formação
interdisciplinar do BC&T tem sido bem aceita pelos alunos. Veja-se o resultado concernente à
pergunta “Como você avalia a flexibilidade curricular empregada na construção do
itinerário formativo que o BC&T propõe aos seus alunos?”:

Entrevistado 1: “Considero ótima, pois através dela o estudante de C&T está mais
flexível para construção dos seus horários de estudo”.
Entrevistado 2: “Pelo número de vagas nas salas é possível construir um horário
completamente flexível, há várias turmas para cada matéria. O que é ótimo”.
Entrevistado 3: “Considero importante, pois nos proporciona uma possibilidade de
descobrir com qual engenharia nós temos mais afinidade”.
Entrevistado 4: “Ruim. Apesar de permitir que o aluno escolha posteriormente qual
curso seguirá, não permite aos alunos que já escolheram seu curso (aqueles que só
ingressaram no BC&T porque seu curso não admite ingresso direto, como mecânica
ou petróleo) deixem de cursar matérias [não matriculem-se em disciplinas
obrigatórias] que pouco contribuem para sua formação, ocupando o lugar de outras
disciplinas que seriam mais importantes para o seu curso [que não estão relacionadas
diretamente com a ênfase do curso de segundo ciclo já escolhido pelo aluno]”.
Entrevistado 5: “Acho que está de maneira coerente”.

De acordo com o projeto pedagógico do BC&T, a estrutura curricular do curso assume
uma postura inovadora, em virtude de suas características interdisciplinar e flexível, que
possibilita ao aluno construir autonomamente seu itinerário formativo (UFRN, 2013). Na
análise do PP do BC&T, foi possível encontrar três diferentes modelos de formação
interdisciplinar que o curso adota: Formação Interdisciplinar Geral, Formação Interdisciplinar
Direcionada e Formação Interdisciplinar para Engenharias, além de uma série de ênfases
vinculadas a cada modelo de formação:
1. Formação Interdisciplinar Direcionada:
§ Neurociência;
§ Computação Ampliada;
§ Negócios Tecnológicos;
2. Formação Interdisciplinar para Engenharias:
§ Engenharia Ambiental;
§ Engenharia Biomédica;
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§ Engenharia de Materiais;
§ Engenharia de Petróleo;
§ Engenharia de Telecomunicações;
§ Engenharia da Computação;
§ Engenharia Mecânica;
§ Engenharia Mecatrônica.
Dessa forma, percebe-se que essa estrutura curricular flexível amplia as opções de
campos de saber, possibilitando ao aluno um leque maior de escolhas para direcionar sua
trajetória formativa, após concluir a primeira etapa de formação interdisciplinar (Formação
Interdisciplinar – Núcleo Comum) (UFRN, 2013), o que garante ao curso boa aceitação por
parte dos egressos e os levam a avaliar o modelo de formação acadêmica do BC&T como um
modelo de formação inovador.

5.1.2 INTERDISCIPLINARIDADE

A interdisciplinaridade foi a segunda categoria de análise referente à percepção do
egresso quanto à estrutura curricular do modelo de formação interdisciplinar do BC&T. A
partir das entrevistas realizadas, pôde-se perceber a relevância dada a esse aspecto, em virtude
de ser um métodos de ensino-aprendizagem que possibilita ao aluno alcançar uma formação
abrangente, no sentido de permitir maior acesso e reflexão acerca de diversos conhecimentos,
relacionando conteúdos de diferentes disciplinas entre si e com a realidade social, ambiental,
tecnológica, cultural, política, entre outros. Para Luck (2013, p. 39), a interdisciplinaridade é
“a superação da fragmentação, linearidade e artificialização, tanto do processo de produção do
conhecimento como do ensino, bem como o distanciamento de ambos em relação à
realidade”.
Diante do exposto, é possível perceber que os entrevistados admitem a
interdisciplinaridade como um fator importante no desenvolvimento do processo formativo do
curso, pois proporciona uma formação ampla, sem se centrar unicamente no campo de saber
das Ciências e Tecnologia. Para os entrevistados, é importante que o curso forme
profissionais não só qualificados para o mercado de trabalho, com conhecimentos,
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competências e habilidades dentro do campo de saber específico, mas também com
conhecimentos relacionados à realidade social, ambiental, cultural, entre outros.
As respostas ao quesito “Você acha importante que o desenvolvimento das
disciplinas do BC&T priorize a interdisciplinaridade, ou seja, considere as relações entre as
disciplinas e a realidade? Por quê?” apontaram:

Entrevistado 1: “Sim. A interdisciplinaridade permite que o estudante faça
correlações das disciplinas com seu ambiente de trabalho, vida em sociedade e,
principalmente, faz do estudante um ator de responsabilidade social, ambiental e
cultural”.
Entrevistado 2: “Sim, aprender Cálculo, Física e Computação separadamente não faz
sentido numa escola onde a maioria dos professores têm profundos conhecimentos
nas três áreas citadas”.
Entrevistado 3: “Sim. Pois é de extrema importância que futuros engenheiros sejam
formados não somente por conhecimentos advindos dos livros, mas também da
realidade social, cultural e ambiental que envolvem a sua futura atuação”.
Entrevistado 4: “Sim. Isso nos fornecerá uma visão abrangente da aplicação do
conteúdo”.
Entrevistado 5: “Sim. Pelo BC&T ser um curso voltado pra (sic) ciência e
tecnologia, não tem como separar esta característica das questões socioculturais e
ambientais. Deveria ter uma disciplina de Educação Ambiental”.

Em que pese a manifestação favorável do egresso, ao considerar relevante o
desenvolvimento da interdisciplinaridade no curso, observou-se que, na prática das atividades
pedagógicas do BC&T, esse aspecto não tem sido alvo de priorização no exercício docente.
Em outras palavras, os professores não buscam explorar a capacidade de integração real entre
as disciplinas dentro de um mesmo tema (JAPIASSÚ, 1976).
Embora haja relatos em que os egressos afirmem que alguns professores
trabalham de forma interdisciplinar, ainda assim, eles ponderam que há necessidade de
aprimoramento dessa prática. Como demonstram as respostas à pergunta “Para você o curso
do BC&T prioriza os arranjos interdisciplinares? Por quê?”:

Entrevistado 1: “O curso de BC&T está caminhando para conseguir a completa
interdisciplinaridade, mas ainda há muito o quê trabalhar”.
Entrevistado 2: “Não. Os professores ensinam [apenas] a ementa, quando toda [nem
sempre integralmente], baseada inteiramente no livro sugerido”.
Entrevistado 3: “Sim. Mas poderia fazer bem melhor”.
Entrevistado 4: “Não. Poucas vezes vi ou ouvi dos professores a aplicação ou
ligação do conteúdo com outras disciplinas ou com a realidade fora da
universidade”.
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Entrevistado 5: “Não. Nunca vi uma interdisciplinaridade. Pelo contrário, já ouvi
professores dizerem que disciplinas como CTS I, II e III não deveriam estar na grade
curricular”.

Deduz-se daí que a interdisciplinaridade, ainda que seja um fator importante, tanto
para o egresso quanto para o PP do BC&T e para os Referenciais Orientadores para
Bacharelados Interdisciplinares e similares, é um aspecto que requer maior atenção da gestão
e da equipe docente do curso, a fim de que possa tornar-se realidade satisfatória para todos os
sujeitos envolvidos.

5.1.3 TUTORIA E MONITORIA

Tutoria e monitoria foram outra categoria de análise desenvolvida, no afã de se
conhecer a percepção do egresso quanto à estrutura curricular do modelo de formação
interdisciplinar do BC&T, no que se refere ao desenvolvimento das atividades de apoio ao
estudante, apresentadas no PP do curso.
Embora as respostas ao questionário acerca desse tema não tenham apontado
diretamente para o bom ou mau desenvolvimento dessas atividades, as entrevistas
demonstram que há uma real dificuldade do curso em desenvolver essas ações de apoio ao
estudante, especialmente em razão do descomprometimento dos tutores e monitores e do
espaço disponível para realização dessa atividade, em consonância com o próprio projeto
pedagógico que tece considerações acerca dessas dificuldades (UFRN, 2013).
As respostas à pergunta “Quais os principais problemas encontrados na tutoria e
monitoria do BC&T?” revelaram:

Entrevistado 1: “Falta de disponibilidade e interesse dos tutores e monitores em
auxiliar os estudantes que o procuram para tirar dúvidas”.
Entrevistado 2: “Sobre a tutoria, temos como principal problema a falta de espaço
adequado para as reuniões e a grande quantidade de grupos em um mesmo local e
horário”.
Entrevistado 3: “O pequeno espaço da sala de monitoria”.
Entrevistado 4: “Eu tive a sorte de sempre tirar as dúvidas com monitores
excelentes, porém já ouvi reclamações de monitores que não explicam nada, só
enrolam e não comparecem à monitoria. O problema está na seleção desses
monitores”.
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Entrevistado 5: “Nunca procurei a tutoria e monitoria, mas já ouvi muitas
reclamações relacionadas ao descomprometimento dos tutores e monitores”.

Os posicionamentos dos egressos levam a concluir que tutoria e monitoria estão
permeadas de diferentes problemas que demandam ações saneadoras por parte da
coordenação do curso, dos professores e estudantes envolvidos, com vistas a alcançar os
resultados almejados, constituindo-se, de fato, suporte confiável de apoio ao estudante.

5.1.4 ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A orientação acadêmica também fez parte da categoria de análise do
desenvolvimento das ações de apoio ao estudante, atinentes à percepção dos egressos quanto à
estrutura curricular do modelo de formação interdisciplinar do BC&T.
De acordo com o projeto pedagógico do curso, dentre as ações de apoio ao
estudante, é a orientação acadêmica a que apresenta maiores dificuldades, pois a relação
professor/aluno é desconforme e, em virtude disso, o atendimento individualizado torna-se
inviável (UFRN, 2013). Assim, as respostas concernentes a essa unidade analítica ratificam o
expresso no PP do curso.
As respostas à indagação “Quais os principais problemas encontrados na
orientação acadêmica do BC&T?” revelaram:

Entrevistado 1: “A distância dos professores, salvo algumas exceções, o contato é
exclusivamente durante as aulas, vistos de prova e curto horário semanal de
atendimento que são os mais breves possíveis”.
Entrevistado 2: “Poucos alunos procuram os professores em busca de orientação e
alguns professores não tem conhecimento do total conteúdo do regulamento e dos
recursos que os alunos têm direito”.
Entrevistado 3: “Falta de informações, principalmente no início do curso sobre como
funciona toda estrutura de apoio aos alunos e de como será o curso”.
Entrevistado 4: “Falta de interesse dos professores em orientar seus alunos. Já vi
aluno ser EXPULSO da sala do professor DEUS porque o mesmo não era seu
aluno”.
Entrevistado 5: “Não tive problemas com a orientação”.

Daí se depreende que, na percepção do egresso, a orientação acadêmica é uma
atividade precária, prejudicada em razão de diversas variáveis, como: acesso do alunado aos
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professores, falta de informação tanto dos alunos quanto dos professores em relação a essas
ações de apoio ao estudante, grande quantidade de alunos para um número insuficiente de
professores, entre outras.
De modo geral, as informações apresentadas nessa análise permitem compreender
que os egressos consideram a estrutura curricular do BC&T, quanto aos aspectos da
flexibilidade curricular e interdisciplinaridade, uma estrutura inovadora, por adotar um
modelo de formação acadêmica que deve possibilitar ao aluno maior conhecimento acerca das
futuras áreas em que poderão atuar, bem como conhecimentos diversos relacionados não
apenas às Ciências e Tecnologia, mas também à própria realidade social.
Os egressos apresentaram algumas considerações negativas acerca dos dois
aspectos analisados. Com relação à flexibilidade curricular, eles apontam para a necessidade
de maiores informações acerca dos processos de afiliação às ênfases e de seleção de segundo
ciclo e das ações de apoio ao estudante que, para eles, não têm sido bem coordenadas. Quanto
ao aspecto da interdisciplinaridade, embora eles a considerem variável relevante para a
formação que o curso propõe, ressalvam que a forma como os professores organizam as
disciplinas não prioriza os arranjos interdisciplinares no desenvolvimento das aulas.
Cruzando-se os dados e respostas colhidos no questionário e nas entrevistas com o
proposto pelo projeto pedagógico do curso, quanto à estrutura curricular, depreende-se,
portanto, que o BC&T tem buscado atender à lógica da flexibilização curricular e da
interdisciplinaridade, na tentativa de se inserir dentro do contexto universitário atual que visa
formar um profissional com amplas e gerais competências e que domine diversificadas
habilidades, apto para competir no mercado de trabalho. Esses aspectos, porém, ainda não têm
sido desenvolvidos de modo satisfatório e em consonância com o que estabelece literatura
relacionada ao tema.

5.2 PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS EGRESSOS PARA A
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO BC&T E PARA O INGRESSO NO SEGUNDO
CICLO

Para análise das principais dificuldades enfrentadas pelos egressos para
integralização curricular do BC&T e para o ingresso no segundo ciclo, consideraram-se dois
aspectos principais: dificuldades e as causas dessas dificuldades. Assim, incluíram-se no
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questionário 2 perguntas fechadas acerca do aspecto dificuldades e, na entrevista, uma
pergunta sobre a categoria analítica: as causas dessas dificuldades.
Assim, a partir dos dados apresentados pelo questionário aplicado pode-se inferir
os seguintes resultados.
1. Primeira pergunta: “Para você, o que mais dificulta o avanço no curso? Os pré
requisitos; a complexidade dos conteúdos, que gera muitas reprovações; a dificuldade de se
matricular em disciplinas de forma a conciliar o horário de aula com o horário de outras
atividades ou a metodologia de ensino dos professores?”.
A tabulação dos dados encontra-se no gráfico 06:

Gráfico 06 – Dificuldades para integralização curricular no BC&T

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015.
Gráfico elaborado pela autora.

Percebe-se que a maior frequência de respostas foi “a metodologia de ensino dos
professores”, com 35%. Sem embargo, “a complexidade dos conteúdos, que gera muitas
reprovações” e “a dificuldade de se matricular em disciplinas de forma a conciliar o horário
de aula com o horário de outras atividades” também foram variáveis desfavoráveis ao avanço
no curso, com 25% e 26% das manifestações, respectivamente.
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2. Segunda pergunta: “De acordo com dados do SIGAA, verifica-se que os cursos
de segundo ciclo estão sofrendo com uma baixa ocupação de vagas, a que isso se deve, na
sua opinião? A dificuldade em concluir com êxito as disciplinas do primeiro ciclo; a
dificuldade de atingir a média mínima para prosseguir em um curso de segundo ciclo; a falta
de atrativos dos cursos de segundo ciclo; as excelentes oportunidades que o mercado oferece
aos Bachareis em Ciências e Tecnologia; a necessidade de priorizar o trabalho ou a
desistência do curso?”.
Nessa questão, 60% dos respondentes afirmaram ser “a dificuldade em concluir
com êxito as disciplinas do primeiro ciclo” o fator que mais interfere no reingresso desses
alunos nos cursos de segundo ciclo. A evasão, isto é, “a desistência do curso” apareceu como
a segunda resposta mais escolhida, com 21%. Foram dois fatores impactantes e de extrema
relevância a serem analisados.
Conforme demonstra o gráfico 07.

Gráfico 07 – Dificuldades para ingresso no segundo ciclo

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015. Gráfico
elaborado pela autora.
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Para melhor compreender a natureza dessa dificuldade em concluir com êxito as
disciplinas do primeiro ciclo, foi questionado na entrevista “Para você o que mais colaborou
para o surgimento da dificuldade em concluir com êxito as disciplinas do primeiro ciclo?”.
Na consideração das respostas à pergunta acima, tem-se duas razões principais: o
excesso de alunos em sala de aula e a metodologia dos professores que, em regra geral, se
limita à transferência teórica dos conteúdos, sem interação com a prática nem com os alunos.
Abaixo seguem os relatos:

Entrevistado 1: “Grande quantidade de pessoas por turma”.
Entrevistado 2: “A complexidade dos conteúdos e número de alunos em sala. Vejo
que nem os alunos, nem os professores estão preparados para lidarem com esses
aspectos, salvo algumas exceções”.
Entrevistado 3: “Muitos pesquisadores e poucos professores. O quadro de
professores é composto por 40% de pesquisadores e estes estão mais preocupados
com suas pesquisas do que com o conteúdo ministrado em sala”.
Entrevistado 4: “Alguns professores não possuem a didática necessária para o
ensino. Só reproduzem o conteúdo dos livros, sem conseguir explicá-los ou aplicálos. Para superar essa dificuldade, todos deveriam assistir uma aula do Prof. Ronai,
um dos únicos que consegue ensinar, aplicar e relacionar o conteúdo”.
Entrevistado 5: “Modelo arcaico de ensino que não permite a interação entre
estudantes e professores. Nesse modelo, o professor é visto como o superior, que
concentra todo o conhecimento. No entanto, há exceções, principalmente nas
disciplinas de PLE, disciplinas ministradas por Profa. Zulmara e Profa. Angela
Amaral”.

Diante do exposto, é possível concluir que, embora a pedagogia das
competências29 conceda, unicamente, ao indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou
insucesso, seja acadêmico ou profissional, e que, no âmbito da pedagogia do “aprender a
aprender”30, a autonomia do aluno no processo de aquisição de conhecimento assuma um
papel relevante no processo de ensino-aprendizagem (SAVIANI, 2011), no processo
formativo intermediado pelo professor é fundamental que suas práticas metodológicas
contribuam no processo de construção do conhecimento dos alunos.
Ao considerar os dados apresentados nos dois gráficos e na entrevista, fica claro
que um problema (a metodologia dos professores) tem contribuído para o surgimento do outro
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“a “pedagogia das competências” apresenta-se como outra face da “pedagogia do aprender a aprender”, cujo
objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se à condições de uma
sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas”. (SAVIANI, 2011, p. 437).
30
“o “aprender a aprender” liga-se à necessidade de constante atualização exigida pela necessidade de ampliar a
esfera da empregabilidade.” (SAVIANI, 2011, p. 432).
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(a dificuldade de concluir com êxito as disciplinas do primeiro ciclo). De acordo com o PP do
curso, de fato, existe no BC&T uma grande dificuldade para o exercício de metodologias
ativas, em função da ausência de uma preparação docente e do excesso de alunos em uma
única turma (UFRN, 2013). Nesse cenário, entende-se que a dificuldade do egresso na
integralização curricular no BC&T e ingresso no segundo ciclo está relacionada ao fato de
que os conteúdos das disciplinas são complexos e, para agravar a questão, tem a forma
inadequada de desenvolvimento das práticas metodológicas por parte dos docentes.

5.3 APRECIAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA PELOS PROFESSORES DO
BC&T, NA PERSPECTIVA DO EGRESSO

O segundo aspecto analisado na pesquisa refere-se à apreciação da metodologia
utilizada pelos professores do BC&T. De acordo com o projeto pedagógico do curso e os
Referenciais,

a

metodologia

deve

se

pautar

pelos

paradigmas

educacionais

da

contemporaneidade, como: formação continuada, educação à distância, autonomia de
aprendizagem, novas tecnologias, interdisciplinaridade, utilização de questões-problema,
avaliação de competências dentre outros (UFRN, 2013).
Para identificar como o egresso percebe a prática metodológica dos professores,
foram elaboradas 3 perguntas relacionadas à categoria analítica: prática metodológica dos
professores do BC&T, conforme segue.
1. Primeira pergunta: “Quais as principais metodologias de ensino-aprendizagem
utilizadas pelos docentes do BC&T?”.
2. Segunda pergunta: “Quais as principais metodologias de avaliação de
aprendizagem utilizadas pelos docentes do BC&T?”.
3. Terceira pergunta: “ Em termos de metodologia, para você como seus
professores podem ser classificados?”.
Revelaram-se, como principal metodologia de ensino-aprendizagem e avaliação,
as aulas teóricas e expositivas, geralmente com uso de projetor, e a realização de provas
escritas e individuais. Os entrevistados classificaram os professores, no geral, como
educadores tradicionais, aqueles que veem o aluno como um mero receptor de informações
prontas. Como demonstra a fala de alguns dos entrevistados:
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Entrevistado 1: “A maioria das aulas são teóricas e expositivas e as provas escritas e
individuais, raramente foge disso. Acredito que pelo o fato de ter muitos alunos na
sala, talvez isso limite a criatividade dos professores. Quanto à classificação, vejo
que no geral, eles são daqueles que só passam o conteúdo, sem muitas interações”.
Entrevistado 2: “Alguns professores tentam usar questões-problemas para
relacionadas ao conteúdo, mas a maioria só usa o projetor apresentando os
conteúdos em slides e as provas sempre são individuais e escritas. Com algumas
exceções, acho que eles se classificam como aqueles professores que fala e o aluno
escuta, nada muito além disso”.

As respostas asseguram que os professores tendem a seguir uma metodologia
tradicional. É lícito, pois, concluir que os professores do BC&T não estão assumindo o novo
perfil de educador (CABRAL NETO; MACEDO, 2006), aquele que busca utilizar diferentes
meios de ensino-aprendizagem e incorpora em suas práticas a interação entre duas ou mais
disciplinas, de modo a promover integração biunívoca, contribuindo para a construção de um
conhecimento amplo e geral dentro de um determinado tema, e que tem sido estabelecido
como princípio para os BIs. Assim, na perspectiva do egresso, pode-se inferir que a
metodologia utilizada pelos professores do BC&T está aquém da sugerida pelos Referenciais
Orientadores para Bacharelados Interdisciplinares e similares, o qual estabelece a adoção de
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, de maneira a fomentar o desenvolvimento da
autonomia intelectual dos estudantes.
Por fim, considerando o BC&T como estratégia de uma política institucional, no
âmbito desta universidade, desenvolvida para favorecer a expansão e diversificação do ensino
superior brasileiro, pode-se acrescentar que o curso não corresponde a uma lógica
verdadeiramente democrática, visto que está alicerçado, muito mais, em interesses
quantitativos. Percebe-se que a ideia de “turmas grandes” – com mais de 100 alunos – tem
provocado resultados negativos, demonstrados tanto pelo PP do curso quanto pelas falas dos
egressos, presumindo que o aumento de vagas na universidade, quando realizada nesses
moldes, tende a suprimir a qualidade no processo de ensino-aprendizagem, seja em
decorrência da complexa administração das turmas pelos professores, seja pela inviabilidade
de praticar metodologias interdisciplinares, entre outros.
Dessa maneira, estando essas políticas institucionais preocupadas, sobremaneira,
com a quantidade de mão de obra despejada (muitas vezes sem qualificação) no mercado de
trabalho, em detrimento de uma formação acadêmica de qualidade, depreende-se, portanto,
que o modelo de educação desenvolvida na universidade converge a priorizar aspectos
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relacionados ao desenvolvimento do sistema de produção capitalista, o que, em muitos casos,
desfavorece a qualidade das atividades pedagógicas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, uma vez explorada a temática da formação acadêmica
interdisciplinar, cabe fazer algumas considerações. Posto que o objetivo desta dissertação foi
analisar a estrutura curricular e metodológica do modelo de formação acadêmica
interdisciplinar do curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, sob a ótica dos egressos, pode-se dizer que os objetivos foram
alcançados.
De início, apresentou-se a história do desenvolvimento da Administração Pública
Gerencial e seu contexto mundial. Viu-se que essa nasceu em contraposição à Burocracia e ao
Estado de Bem-Estar Social, que se firmava sobre a concepção de que o Estado era o
responsável pela garantia aos cidadãos de seus direitos considerados fundamentais e
indissociáveis, tais como: educação, saúde, renda mínima, habitação etc. Daí adveio a
conhecida crise do sistema capitalista, uma vez que esses serviços oneravam profundamente
os Estados, deixando-os incapacitados para cumprirem seus compromissos. Com isso,
verificou-se a necessidade de se reestruturar a Administração Pública, de forma que esta
passasse a prezar pela modernização, eficiência e flexibilidade, tão necessárias, resultando em
que o controle fosse agora realizado através dos resultados e não dos procedimentos.
O novo modelo surgiu na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, em resposta à crise
do Estado em 1980, despertando o interesse dos outros países na maneira de governar e
influenciando o Brasil.
Em seguida, centralizou-se o desenvolvimento do tema no âmbito brasileiro.
Assim, discutiu-se que, no Brasil, a reforma administrativa teve início na década de 1990,
durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, tomando como base as diretrizes apontadas
no Plano Diretor de Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, elaborado por Luís
Carlos Bresser Pereira, enquanto Ministro do MARE. Em síntese, a reforma trazia para a
esfera pública conceitos de eficiência, efetividade e produtividade, então aplicados apenas na
administração privada. Por seu turno, o gerencialismo buscava também instaurar a
descentralização do poder, a responsabilização do funcionário pelos seus atos, a flexibilidade
e a ativa participação cidadã na formulação e controle de políticas públicas. A alavancagem
de tais mudanças foi favorecida com a inclusão de diretrizes nesse sentido na Constituição
Federal em 1988.
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O novo modelo, portanto, não representa rompimento com a administração
pública burocrática, mas consiste numa simbiose entre ambos, de forma a manter os aspectos
favoráveis e reformar os desfavoráveis, corrigindo as disfunções da burocracia e ajustando-a
para suprir as atuais e crescentes demandas da sociedade.
Em suma, compreendeu-se que na administração pública gerencial são definidos
objetivos e metas para se auferirem resultados mensuráveis de forma a manter o controle e
avaliar a eficiência, qualidade, produtividade e efetividade dos serviços prestados,
deslocando-se a ênfase dos meios (procedimentos) para os fins (resultados). Adicionalmente,
pratica-se a competição no interior do próprio Estado, de forma que os entes federados, isto é,
os governos locais, passam a buscar experiências alternativas e inovadoras de gestão pública,
a fim de garantir o recebimento de recursos para o desenvolvimento de seus projetos. No
plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos
tornam-se essenciais para não enrijecer o aparato estatal, suscetível a maior participação dos
agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil.
Na sequência, apresentaram-se as influências do modelo gerencial para as
políticas de educação. Viu-se, portanto, que o gerencialismo ecoou no campo educacional,
promovendo maior autonomia e participação dos entes federados, IES e da sociedade nas
decisões e práticas administrativas e pedagógicas. Teoricamente, a educação influenciada pela
ordem gerencial adquiria poder de autogestão, que, no caso das universidades, foi
impulsionado pelos contratos de gestão que tinham como principal objetivo fixar
compromissos bilaterais. Conforme a análise e reflexão dos autores citados no referencial
teórico, entretanto, a realidade do gerencialismo dentro do campo educacional foi bem
diferente do que se apresenta no campo das teorias.
Importante destaque foi dado para a elaboração do Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, que, através dos
contratos de gestão firmados com as universidades federais, serviu para assegurar o
desenvolvimento do sistema de educação superior pública. O REUNI concedia recursos
financeiros às universidades federais para sua reestruturação física, material e de recursos
humanos e, em contrapartida, ainda que respeitando a vocação de cada instituição e o
princípio da autonomia universitária, essas universidades obrigavam-se à prestação de
serviços educacionais que visassem ao alcance das metas e objetivos do programa.
Na realidade, o gerencialismo possibilitou às IES maior capacidade executora de
gerir ações tuteladas e reguladas pela União. Neste sentido, tem-se no contrato de gestão do
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REUNI a pretensão de promover a autonomia universitária na gestão administrativa e
pedagógica. Nas entrelinhas, porém, funcionava como fator preponderante na definição dos
valores dos recursos a serem disponibilizados para cada instituição. Faz-se mister a ampliação
de novas e contínuas discussões acerca do gerencialismo aplicado ao campo educacional, de
modo que se possam desenvolver relações acerca das práticas educacionais que vêm sendo
implementadas e as que se desejam alcançar.
Foram apresentadas, também, as novas tendências curriculares desenvolvidas no
âmbito do ensino superior, criadas com o intuito de atenderem, cada vez mais, aos padrões de
produção capitalista e ao mercado de trabalho. Destacou-se a flexibilidade curricular e a
interdisciplinaridade como fatores indispensáveis para a formação acadêmica.
A ideia de promover maior flexibilidade curricular e interdisciplinaridade no
ensino superior se originou a partir da flexibilização na produção de bens e mercadorias,
desenvolvida no processo de reestruturação produtiva (era da acumulação flexível/toyotismo).
Isso porque as mudanças no processo produtivo estimularam o surgimento de um novo perfil
de trabalhador, mais capacitado, com múltiplas competências e habilidades. Nesse contexto, a
educação superior passou por uma reconfiguração, expandindo-se e diversificando seus
regimes curriculares, os quais priorizaram uma formação acadêmica mais rápida, menos
fragmentadora do conhecimento e menos especialista.
A literatura correlata aponta que a flexibilidade curricular e a interdisciplinaridade
são fatores favoráveis ao processo formativo dos alunos, não apenas por adequarem os cursos
de graduação às exigências do mercado de trabalho, mas também por se constituírem em
elementos pedagógicos que estimulam a construção da autonomia e cidadania dos alunos,
valorizando não apenas os saberes construídos, mas também os tácitos.
Exemplo dessa tendência no contexto mundial foi o Processo de Bolonha,
desenvolvido no Espaço Europeu de Ensino Superior – EEES. Esse modelo previa uma
formação acadêmica em ciclos, possibilitando maior agilidade no processo formativo, visto
que, ao concluir o primeiro ciclo, o aluno já estaria diplomado com título de bacharel, o que
lhe garantiria a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho e/ou de continuar sua
formação em um curso de segundo ciclo, que, por sua vez, se caracterizaria, em um primeiro
momento, como formação continuada e especialista. No âmbito nacional, foi o REUNI que
incentivou o desenvolvimento do regime curricular em ciclos no Brasil, os Bacharelados
Interdisciplinares – BIs, que se caracterizam como cursos de natureza geral, organizados por
grandes áreas do conhecimento e que conduzem a diploma de nível superior. Sua estrutura
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curricular deve ser alicerçada em teorias, metodologias e práticas que fundamentam os
processos de produção científica, tecnológica, artística, social e cultural, baseada no diálogo
entre as áreas de conhecimento, as disciplinas e a realidade social, possibilitando uma
trajetória formativa flexível, em que o aluno terá autonomia para definir seu itinerário
formativo.
Na UFRN o Bacharelado em Ciências e Tecnologia - BC&T foi implementado,
assumindo as características dos BIs e se constituindo em curso de primeiro ciclo, de
formação básica e geral na grande área das Ciências e Tecnologia. O BC&T, ao mesmo tempo
em que concede o título de Bacharel em Ciências e Tecnologia, permitindo ao egresso inserirse no mercado de trabalho, ele também é conducente aos cursos de segundo ciclo na área de
engenharia.
A percepção dos egressos em relação à estrutura curricular do BC&T é a de que o
curso tem buscado o desenvolvimento, pautando-se pelas orientações oficiais para os BIs,
dispostas no documento Referenciais Orientadores para Bacharelados Interdisciplinares e
similares. O curso tem desenvolvido a flexibilidade curricular através de suas opções de
formação acadêmica: geral, direcionada e para engenharias; e consolidando-se como um
regime curricular de primeiro ciclo de formação acadêmica. Alguns problemas, entrementes,
foram assinalados pelos egressos, como a ausência das práticas interdisciplinares e a prática
de uma metodologia de ensino-aprendizagem e avaliação excessivamente tradicional.
Dificuldade em concluir as disciplinas do primeiro ciclo e a metodologia dos professores
foram aspectos citados pelos egressos para explicar as dificuldades para integralização
curricular do BC&T e para ingresso no segundo ciclo. Essas variáveis induzem ao
entendimento de que as dificuldades dos alunos podem estar atreladas à prática metodológica
de ensino-aprendizagem e avaliação dos professores.
Cumpre agora a todos os professores do BC&T estabelecer uma reflexão
aprofundada e significativa sobre o conceito e a importância da interdisciplinaridade no
exercício docente, ultrapassando o campo das discussões e transformando as ações
pedagógicas e metodológicas desenvolvidas no curso.
Tendo em vista que a construção da interdisciplinaridade se origina na superação
de uma visão dicotômica entre o ensino e a cultura vigente e suas transformações, tem-se que
sua importância está ligada à busca do diálogo e da integração entre teoria e prática,
estabelecendo relações entre o conteúdo das disciplinas e a realidade social. Assim, é
importante que os professores saibam que desenvolver novas atitudes e consciência dentro de
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um contexto de ensino-aprendizagem interdisciplinar requer mais que a compreensão
conceitual do tema, demanda um trabalho de reflexão crítica desses professores, “no tempo e
no espaço de suas próprias atividades, com o objetivo de abrir caminho de soluções para o
problema do homem de hoje, situado num contexto de pluralismo cultural, axiológico e
ideológico” (PAVIANNI, 1988, p. 21).
Resta, ainda, longo caminho a se percorrer no que se refere à consolidação das
práticas interdisciplinares. Romper com antigos paradigmas e incorporar novas formas de
ensinar não é um processo isolado, rápido, nem fácil. Para que a interdisciplinaridade se
constitua um processo de ensino-aprendizagem e avaliação efetivo, é necessário o
engajamento dos professores em busca de uma construção progressiva da prática
interdisciplinar, priorizando um exercício docente coletivo voltado para a profunda integração
e diálogo entre diferentes conteúdos e a realidade social, além de priorizar a associação da
teoria e prática. Como aponta Luck (2013), não existe receita para a construção da
interdisciplinaridade. Ela se configura a partir de um processo de intercomunicação dos
professores. Isso não ocorre, todavia, em contexto de extrema harmonização, mas sim, dentro
de um ambiente repleto de instabilidades, encontros e desencontros, hesitações e dificuldades,
avanços e recuos, grandes desafios, mas que, ao ser enfrentado com empenho e esforço de
todos, tendo como propósito transformar a prática docente, proporciona um trabalho
educacional mais significativo e produtivo (LUCK, 2013).
A pesquisa demonstrou que o BC&T, em virtude de ser um curso novo, requer de
sua estrutura curricular e metodológica profunda aplicação. Exige-se, de fato, um trabalho
diferenciado que somente apresentará significativos resultados a partir das experiências
desenvolvidas em prol da flexibilização e interdisciplinaridade. Neste sentido, é mister dar
continuidade a essas reflexões, sem olvidar a exploração no campo empírico, analisando o
impacto desse modelo de formação acadêmica em novos estudos de casos.
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APÊNDICE A
	
  
Tabela 02 - Classificação do BC&T quanto seu caráter de inovação positiva ou inovação negativa
Respostas
Frequência
Frequência Relativa (%)
Frequência Acumulada (%)
Inovação positiva, pois ela
permite o acesso a um
conhecimento geral em
diferentes áreas,
possibilitando ao aluno
maior capacidade e
flexibilidade para
construção do seu
itinerário formativo
Inovação negativa, pois na
prática, o curso apresenta
uma grade curricular
rígida e os professores não
fazem a interação com
outras disciplinas e áreas
Não Responderam

116

66%

66%

60

34%

100%

1

100%

TOTAL
177
100%
Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015. Tabela elaborada pela autora.

	
  

	
  
Tabela 03 - Desenvolvimento de ações de apoio ao estudante
Respostas
Frequência
Frequência Relativa (%)

Frequência Acumulada (%)

Sim

78

44%

44%

Não

93

53%

97%

Não Responderam

6

3%

100%

TOTAL

177

100%

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015. Tabela elaborada pela autora.

	
  

	
  

	
  
Tabela 04 - Comunicação sobre as regras para afiliação nas ênfases e na seleção interna para o 2º ciclo
Respostas
Frequência
Frequência Relativa (%)
Frequência Acumulada (%)
Sim

66

37%

37%

Não

109

62%

99%

Não Responderam

2

1%

100%

TOTAL

177

100%

Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015. Tabela elaborada pela autora.
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Tabela 05 – Interdisciplinaridade no BC&T
Respostas
Frequência
Frequência Relativa (%)
Frequência Acumulada (%)
Sim
76
43%
43%
Não
100
56%
99%
Não Responderam
1
1%
100%
TOTAL
177
100%
Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015. Tabela elaborada pela autora.

	
  

	
  
Tabela 06 – Dificuldades para integralização curricular no BC&T
Respostas
Frequência
Frequência Relativa (%)
Os pré requisitos
20
11%
A complexidade dos
45
25%
conteúdos, que geram
muitas reprovações
A dificuldade de se
matricular em
disciplinas de forma a
conciliar o horário das
alunas com o horário de
outras atividades

46

Frequência Acumulada (%)
11%
36%

26%

62%

A metodologia dos
62
35%
97%
professores
Não Responderam
4
2%
100%
TOTAL
177
100%
Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015. Tabela elaborada pela autora.

	
  

	
  
Tabela 07 – Dificuldades para ingresso no segundo ciclo
Respostas
Frequência
Frequência Relativa (%)

Frequência Acumulada
(%)
60%

A dificuldade em
106
60%
concluir com êxito as
disciplinas do primeiro
ciclo
A dificuldade de atingir
21
12%
72%
a média mínima para
prosseguir em um curso
de segundo ciclo
A falta de atrativos dos
6
3%
75%
cursos de segundo ciclo
As excelentes
0
0%
75%
oportunidades que o
mercado oferece aos
Bachareis em Ciências e
Tecnologia
A necessidade de
4
2%
78%
priorizar o trabalho
A desistência do curso
38
21%
99%
Não Responderam
2
1%
100%
TOTAL
177
100%
Fonte: Dados retirados do questionário aplicados aos concluintes do BC&T, 2015. Tabela elaborada pela autora.
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APÊNCIDE B
QUESTIONÁRIO

1 - Você considera o modelo de formação acadêmica geral como uma:
§ Inovação positiva, pois ela permite o acesso a um conhecimento geral em diferentes áreas,
possibilitando ao aluno maior capacidade e flexibilidade para construção do seu itinerário
formativo;
§ Inovação negativa, pois na prática, o curso apresenta uma grade curricular rígida e os
professores não fazem a interação com outras disciplinas e áreas
2 - Para você, é notório o empenho do curso em desenvolver ações de apoio ao estudante,
como: tutoria e monitoria e orientação acadêmica?
§ Sim
§ Não
3 - As regras para afiliação nas ênfases específicas e de seleção interna para o segundo ciclo
são de fácil acesso, sendo bem divulgadas e explicadas aos alunos, via coordenação?
§ Sim
§ Não
4 - Para você, o processo formativo do BC&T, ou seja, o modo como seu curso vem sendo
conduzido pelos professores, permite maior diálogo entre as disciplinas?
§ Sim
§ Não
5 - Para você, o que mais dificulta o avanço no curso?
§ Os pré requisitos;
§ A complexidade dos conteúdos, que gera muitas reprovações;
§ A dificuldade de se matricular em disciplinas de forma a conciliar o horário de aula com o
horário de outras atividades;
§ A metodologia de ensino dos professores.
6 - De acordo com dados do SIGAA, verifica-se que os cursos de segundo ciclo estão
sofrendo com uma baixa ocupação de vagas, a que isso se deve, na sua opinião?
§ A dificuldade em concluir com êxito as disciplinas do primeiro ciclo;
§ A dificuldade de atingir a média mínima para prosseguir em um curso de segundo ciclo;
§ A falta de atrativos dos cursos de segundo ciclo;
§ As excelentes oportunidades que o mercado oferece aos Bachareis em Ciências e
Tecnologia;
§ A necessidade de priorizar o trabalho ou a desistência do curso.
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APÊNDICE C
ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Como você avalia a flexibilidade curricular empregada na construção do itinerário
formativo que o BC&T propõe aos seus alunos?
2. Você acha importante que o desenvolvimento das disciplinas do BC&T priorize a
interdisciplinaridade, ou seja, considere as relações entre as disciplinas e a realidade? Porque?
3. Para você o curso do BC&T prioriza os arranjos interdisciplinares? Porque?
4. Quais os principais problemas encontrados na tutoria e monitoria do BC&T?
5. Quais os principais problemas encontrados na orientação acadêmica do BC&T?.
6. Para você o que mais colaborou para o surgimento da dificuldade em concluir com êxito as
disciplinas do primeiro ciclo?.
7. Quais as principais metodologias de ensino utilizadas pelos docentes do BC&T?.
8. Quais as principais metodologias de avaliação de aprendizagem utilizadas pelos docentes
do BC&T?.
9. Em termos de metodologia, para você como seus professores podem ser classificados?.
	
  

