
A profissão pode esperar 
Amilton Belmonte 
 
Uma universidade federal põe em prática o conceito de que o calouro deve adquirir 
conhecimentos gerais antes de optar por uma carreira profissional. 
 
Os alunos que estão ingressando na recém-criada Universidade Federal do ABC fazem parte de 
uma turma nova no ensino superior brasileiro. A começar pelo fato de que eles não sofrem a 
pressão de ter de decidir aos 16 ou 17 anos que carreira profissional deverão trilhar. 
Diferentemente dos brasileiros de sua geração, esses jovens passarão três anos adquirindo 
uma formação genérica. Concluído esse período tecnicamente chamado de “Ciclo Básico”, só 
então os estudantes da universidade sediada em Santo André definirão seu rumo profissional.  
 
Aos amigos que perguntarem a eles que faculdade estão fazendo, a resposta soará estranha. 
Nem Engenharia, nem Química – nada dessas habilitações tão familiares aos brasileiros. O que 
eles estão cursando na Federal do ABC é um bacharelado multidisciplinar em Ciência e 
Tecnologia. Para quem entender que a galera da Ufabc pode estar perdendo seu tempo 
servindo de cobaia para uma esquisita experiência que não a levará a lugar algum no mercado 
de trabalho, um aviso: o que está acontecendo no ABC paulista é parte de uma mudança que 
tenta resolver velhos problemas do ensino superior brasileiro e colocá-lo em sintonia com um 
modelo de formação já adotado nos Estados Unidos e na Europa (ver quadro). 
 
“Desde que eu fiz o vestibular, achei legal, pois é possível conhecer várias áreas para 
realmente depois escolher que profissão se quer seguir”, afirma Luiz Henrique Rodrigues 
Ferreira, que aos 18 anos está cursando o terceiro semestre do bacharelado em Ciência e 
Tecnologia da Ufabc. Luiz Henrique apresenta um depoimento com o qual muitos jovens se 
identificarão.  
 
Ele prestou vestibular pensando em fazer mais tarde bioengenharia – um dos cursos que a 
Ufabc oferece a quem conclui o bacharelado obrigatório para todos. “Mas agora optei por 
Química, e foi uma mudança válida. Se eu tivesse entrado direto em uma faculdade de 
Bioengenharia talvez não estivesse contente hoje”, anima-se. 
 
“Alguém crê que os quase 80% de bacharéis em Direito que não passam no exame da OAB e 
os milhares de pedagogos e administradores são especialistas?” Naomar de Almeida Filho, 
reitor da Univesidade Federal da Bahia (UFBA) 
 
O princípio que sustenta esse sistema é simples – o jovem que conclui o segundo grau (ensino 
médio) precisa de tempo e de conhecimentos mais sólidos antes de iniciar sua especialização 
profissional.  
 
Esse tempo e esses conteúdos vêm com os três anos de bacharelado interdisciplinar. “Nossa 
proposta de interdisciplinaridade é que o estudante que ingressa no ensino superior não 
precise passar pela pressão de escolha do curso”, diz Adelaide Faljoni-Alário, vice-reitora da 
Universidade Federal do ABC.  
 
Ela toca num dos grandes problemas da formação superior brasileira, já abordado por 
AMANHÃ: o alto índice de estudantes que tomam uma decisão prematura sobre sua opção 
profissional e logo se dão conta de que fizeram uma escolha inadequada. O passo seguinte é, 
invariavelmente, a decisão de abandonar o curso e, em muitos casos, até mesmo a 
universidade. Em média, segundo o MEC, 35% dos universitários desistem até o segundo ou 
terceiro ano da graduação. 
 
Como toda proposta que coloca em xeque as estruturas do ensino superior no Brasil, a 
introdução desse ciclo básico de três anos é alvo de cerrada polêmica. “De que adianta formar 
um bacharel generalista? E se não não tivermos o que fazer com esse profissional?”, dispara o 
reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Lúcio Botelho, mirando a questão da 
empregabilidade. “Depois do bacharelado interdisciplinar, os alunos que se encontrarem de 
fato bem vocacionados poderão, mais maduros e preparados, prosseguir para carreiras 



profissionais”, contrapõe o reitor da Universidade Federal da Bahia, Naomar de Almeida Filho. 
Naomar é um dos mais convictos defensores dos bacharelados interdisciplinares (BIs) e propõe 
a introdução desta e de outras novidades num projeto conhecido como Universidade Nova (ver 
box), apresentado a 56 instituições de ensino superior em dezembro do ano passado. Ele não 
dá muita importância ao argumento favorito dos críticos desse modelo – o de que os 
bacharelados interdisciplinares formarão generalistas que não conseguirão emprego.  
 
Para Naomar, isso é precisamente o que o modelo atual tem produzido. “Ou alguém crê que os 
quase 80% de bacharéis em Direito que não passam no exame da OAB e os milhares de 
pedagogos e administradores são especialistas?”, provoca o reitor da UFBA. 
 
Na Federal do ABC, todos os alunos têm de passar pelos três anos do ciclo básico previstos no 
bacharelado em Ciência e Tecnologia. O conteúdo é dividido em um terço de disciplinas 
obrigatórias (baseadas em seis “eixos do saber”), um terço de disciplinas optativas e um terço 
de matérias de livre escolha.  
 
Entre os eixos do saber incluem-se Energia, Estrutura da Matéria e Humanidades, por 
exemplo. Depois de receber essa formação básica, o estudante poderá começar sua graduação 
profissional, escolhendo entre cinco bacharelados, quatro licenciaturas e oito engenharias 
oferecidas pela universidade. É nesse momento que o jovem estaria mais maduro e preparado 
para saber que especialização profissional deverá buscar. ”Queremos formar um aluno crítico e 
empreendedor, que possa fazer e assumir escolhas quando chegar ao mercado de trabalho”, 
sustenta Adelaide Faljoni-Alário, a vice-reitora da Ufabc.   
 
Na visão dela, o DNA da universidade será impresso nas disciplinas obrigatórias, consideradas 
a chave para que o estudante venha a se tornar um bom profissional e cidadão. “Nosso lema é 
mais humanas nas exatas e mais exatidão nas humanas”, enuncia. A experiência inaugurada 
em Santo André vai dar certo? Crítico do atual modelo acadêmico, o especialista em Educação 
e presidente do Conselho Consultivo do Sistema Universitário Pitágoras, de Minas Gerais, 
Cláudio de Moura Castro, saúda a mudança. “Introduzir um ciclo de estudos gerais é dar um 
salto de 50 anos para a frente”, elogia Castro, com uma ressalva. “É muito difícil medir o 
impacto dessas modificações no desempenho do aluno.” 
 
Show-room da mudança – Os resultados do modelo que será adotado em Santo André deverão 
funcionar como um show-room do projeto Universidade Nova, defendido por Naomar e por 
outros pensadores insatisfeitos com a configuração atual do ensino superior no Brasil. A 
Universidade Nova acena com duas pequenas revoluções:  
 
• Reduzir a taxa de evasão, na medida em que o jovem escolha sua carreira profissional numa 
fase mais madura, e com maior conhecimento sobre o conteúdo de cada curso; 
• Eliminar o tradicional vestibular como forma de acesso ao ensino  
superior. 
 
Tanto quanto a adoção dos bacharelados interdisciplinares, a idéia de substituir o vestibular 
desperta polêmica. Naomar de Almeida Filho cogita da adoção do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) como porta de entrada para o ensino superior. “No Enem, para resolver 
qualquer questão, as informações necessárias estão contidas no enunciado.  
 
Se você é capaz de articular pensamentos, terá capacidade razoável para resolver. Existindo 
esse teste, por que criar outro?”, argumenta o reitor da Universidade Federal da Bahia. Ele cita 
como exames similares o Abtur, praticado na Alemanha, o A Class britânico e o SAT (Teste de 
Aptidão Escolar) existente nos Estados Unidos.  
 
No entanto, o atual formato do Enem é considerado instável. “Entre um ano e outro, há muita 
diferença no ensino, o que demandaria ajustes no exame”, observa o coodenador da Comissão 
Permanente de Vestibulares da Unicamp, Leandro Tessler. “Uma tese defendida pela própria 
Unicamp é dar pontuações diferentes no vestibular para o aluno da rede pública e para o aluno 
da rede privada”, sugere o reitor catarinense Lúcio Botelho. 
 



“De que adianta formar um bacharel generalista? E se não não tivermos o que fazer com esse 
profissional?”  Lucio Botelho, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 
Essa pode ser uma falsa questão, a julgar pela manifestação de Cláudio de Moura Castro, para 
quem sempre haverá mais candidatos do que vagas disponíveis e, nesse caso, o próprio Enem 
passaria a ser também uma espécie de vestibular. “Existe uma forte tradição meritocrática 
para o acesso ao ensino superior. Teremos sempre alguma forma de teste nessa transição”, 
assinala Castro. A realidade é que algumas universidades já adotam o Enem. “Nas federais de 
Santa Maria e Brasília, já ocorre isso. Poranto, é um caminho possível”, reforça o pró-reitor de 
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos Alexandre Netto. Na 
federal gaúcha, duas discussões realizadas em 2006 – sobre cotas e vestibular – sopram ares 
de mudança para breve no processo de seleção. “O vestibular mostra aquilo que o candidato 
reteve de conhecimento e foi capaz de demonstrar na prova, mas não consegue avaliar 
habilidades e potencialidades”, critica Netto.  
 
Sem debandada – Reduzir a evasão na universidade por meio de uma escolha mais consciente 
do estudante e aumentar as vagas disponíveis são alguns dos aspectos que dão sustentação à 
proposta da Universidade Nova.  
 
Recente estudo da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que 44,5% dos alunos da 
graduação desistem porque tiveram dificuldades no momento da escolha – seja por pressão 
dos pais, seja por falta de informação sobre a faculdade, sobre o curso escolhido ou sobre a 
própria profissão que pensaram em apostar. 
 
Esse distúrbio do ensino superior vem sendo enfrentado com criatividade no Paraná. Com a 
adoção do Provar, programa que abriu para alunos do ensino privado vagas que estavam 
ociosas em 69 cursos, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) pôde em 15,6% o número de 
alunos matriculados. “Até 2004, tínhamos 30% de evasão. Hoje, reduzimos para 12,5%, além 
de ofertarmos vagas noturnas”, orgulha-se o reitor Carlos Augusto Moreira Júnior. O modelo 
do Provar já foi sugerido pelo MEC às demais universidades. 
 
“No país, há uma forte tradição meritocrática para o acesso ao ensino superior. Sempre 
teremos algum teste para essa transição”.  Cláudio de Moura Castro, presidente do Conselho 
do Sistema Universitário Pitágoras 
 
Essa é uma das preocupações do projeto de Reforma Universitária que tramita no Congresso 
Nacional. Apresentado em 15 de março deste ano pelo ministro Fernando Haddad ao conselho 
da Andifes, a entidade que reúne os reitores das universidades federais, o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) tem como principal objetivo a inclusão de mais brasileiros 
na universidade, inclusive com a criação de cursos noturnos. Para isso, serão disponibilizados 
R$ 3,7 bilhões em recursos adicionais para duplicar o número de vagas nas instituições 
federais, atualmente na faixa de 600 mil matrículas. 
 
Nas instituições particulares, o propósito é criar 40 mil novas bolsas integrais para o Programa 
Universidade para Todos (ProUni). As novas regras do Programa de Financiamento Estudantil 
(Fies) permitem financiar até 100% do valor da mensalidade.  
 
Para efeito de comparação, atualmente só é possível financiar até 50%. A União pretende 
ainda flexibilizar as regras para que ambos os programas tenham maior alcance entre a 
população carente. “O financiamento estudantil no país foi mal pensado. Foi feito de tal 
maneira que quem precisa não pode pagar”, criticou o ministro Fernando Haddad durante a 
apresentação das medidas. 
 
“O vestibular só mostra o que o candidato reteve de conhecimento, não suas habilidades e seu 
potencial”.  Carlos Alexandre Netto, pró-reitor de Graduação da Federal do Rio Grande do Sul 
 
No estudo de viabilidade da proposta da Universidade Nova, um dos cenários projetados prevê 
aumento de 106% nas matrículas, no período de quatro anos. A ‘multiplicação de vagas’ seria 
possível com aumento de 26,8% na contratação de pessoal, a um custo próximo de R$ 1,6 



bilhão. O custo médio anual por vaga criada seria de R$ 1.074 ante R$ 2.361 do custo do atual 
modelo acadêmico. 
 
A ampliação das vagas é um grande desafio do sistema universitário brasileiro. Recente 
levantamento do MEC constatou que apenas 18% dos brasileiros entre os 18 e 20 anos 
chegam à universidade. “O ensino superior é a expressão mais clara de uma sociedade que se 
fundamenta na desigualdade”, dispara o reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira. “E é o principal 
instrumento de reprodução da exclusão.” 
 
O que propõe a Universidade Nova 
Para mudar a face do ensino superior brasileiro, a Universidade Nova pretende ser uma 
‘máquina de inclusão social’, como definem seus defensores. O projeto está baseado em 
quatro alicerces: 

• O aumento considerável da oferta de vagas, tanto nos bacharelados 
interdisciplinares quanto nas licenciaturas. 

• A redução significativa das taxas de evasão, na medida em que o jovem passará a 
escolher sua carreira profissional somente depois de cursar um bacharelado 
interdisciplinar (BI), quando então estará numa fase de maior maturidade e com 
melhor conhecimento sobre o conteúdo de cada curso profissionalizante. 

• Fim do vestibular 

• Adoção de um sistema de seleção para ingresso no ensino superior por criatividade e 
talento, a partir da premissa de que estas são qualidades intelectuais e humanas mais 
bem distribuídas socialmente e menos ligadas à influência da história socioeconômica 
das famílias e das pessoas.  

 
 
Dissecando os Bis 

Para ingressar na Universidade Nova, o estudante passaria por um processo seletivo, ainda a 
ser definido – mas que não seria o atual vestibular. Inicialmente, cursaria três anos de 
estudos básicos nos bacharelados interdisciplinares (BIs). Parar cursar um BI, o jovem 
escolheria uma destas três áreas gerais de conhecimento: Artes, Tecnologia ou Ciências. 
Espécie de pré-graduação, os BIs viriam antes da formação profissional (graduação) e da 
formação científica ou artística (pós-graduação). Nesses três primeiros anos de ciclo básico, o 
estudante encontraria currículos flexíveis, em sua maioria optativos e que giram em torno de 
três eixos temáticos interdisciplinares: Cultura Humanística, Artística e Científica.  
 
Os módulos incluem o uso instrumental da língua brasileira e de língua estrangeira moderna, 
filosofia (lógica, ética e estética), além de história, antropologia, literatura e estudos clássicos. 
Agregam ainda pensamento matemático, princípios e uso de informática, política e cidadania, 
ecologia e artes. Embora o bacharelado interdisciplinar não tenha o objetivo de formar 
profissionais, módulos de introdução às profissões fazem parte de seus currículos, com a 
intenção de contribuir para as escolhas ‘maduras’ da carreira profissional que o aluno fará 
mais tarde. 
 
Findo esse período de três anos de formação básica, o estudante ingressa no segundo ciclo, o 
da graduação. É a fase da formação profissional, que dura de dois a cinco anos. Nesse 
momento, será possível optar por uma licenciatura ou carreira específica para cursos 
profissionais ou programas de pós-graduação – caso do mestrado profissionalizante ou do 
mestrado acadêmico. A etapa final é o terceiro ciclo – para quem decidir por uma formação de 
doutorado, seja científico ou artístico. 
 
 



Como funciona no mundo 

O sistema de bacharelados interdisciplinares ou de um curso de formação básica geral para 
todos os universitários já é adotado nos Estados Unidos e em alguns países europeus, 
principalmente nas universidades francesas. No caso da União Européia (UE), os países-
membros assinaram, em 1999, a Declaração de Bolonha, comprometendo-se a implantar – 
até 2010 – a compatibilidade plena entre os seus sistemas universitários. O marco foi 
chamado de Protocolo de Bolonha e tem desencadeado uma gigantesca e complexa reforma 
universitária na UE. O objetivo é a livre-circulação da força de trabalho especializada e do 
conhecimento. 

O novo modelo universitário que será adotado pelos vários países divide-se em três etapas. 
No Primeiro Ciclo, programas de estudos introdutórios aos níveis superiores, com duração de 
três anos. Do mesmo modo que os college norte-americanos, esses programas cobrem 
conteúdos gerais e básicos e não possuem caráter profissional. Os formandos recebem o título 
de Bacharel em Ciências, em Artes ou em Humanidades, degrau prévio para o 
prosseguimento da formação profissional ou acadêmica.  

O segundo ciclo preserva a tradição secular dos sistemas europeus de formação profissional, 
com especial atenção às chamadas ‘profissões imperiais’ (Medicina, Direito, Engenharias). O 
Protocolo de Bolonha introduz na Europa o conceito norte-americano de mestrado profissional, 
dirigido particularmente às novas profissões tecnológicas e de serviços. Compreende ainda um 
elenco de mestrados acadêmicos de curta duração – um ou dois anos –, etapa prévia para 
ingresso no terceiro ciclo. Neste estão os doutorados, com duração de três ou quatro anos, e 
voltados para à formação de pesquisadores e docentes de nível superior. 

Dos 18 signatários iniciais, o protocolo já recebeu a adesão de 46 países dentro e fora da 
União Européia. As referências para as mudanças são as universidades de Lyon (França), 
Coimbra (Portugal), Bielefeld (Alemanha), Roma Tor Vergata (Itália) e Maastricht (Holanda). 
A professora Márcia Pontes, da UFBA, lembra que em Lyon a iniciativa mais forte de 
interdisciplinaridade ocorre no segundo ciclo, quando o estudante pode escolher entre um 
diploma monodisciplinar ou bidisciplinar. Quando é bidisciplinar, as matérias devem ser da 
mesma área. 

A experiência dos colleges – No quase centenário modelo de educação superior dos 
Estados Unidos, a arquitetura curricular compreende a pré-graduação (undergraduate) e a 
graduação (graduate). A pré é ministrada em unidades de educação superior de nível geral, 
isoladas ou integradas em universidades, os colleges. Dividida em dois tipos, em um os 
estudantes cursam apenas dois anos voltados para a formação de mercado. No outro, de até 
quatro anos, a graduação é mais completa.  

Os concluintes ganham títulos de Bacharel em Ciências, Artes ou Humanidades, e escolhem 
uma área principal de concentração de estudos chamada major, podendo optar ainda por uma 
área complementar, o minor. Para garantir a interdisciplinaridade, os estudantes devem 
transitar entre as áreas de concentração nos três primeiros anos, dialogando com formações 
diferentes da sua. “Apenas no último ano é que ele se concentra exclusivamente na área do 
seu major, já levando em conta a experiência obtida nas trocas”, diz a professora Márcia 
Pontes. 

Os títulos obtidos no college funcionam como pré-requisito para acesso ao segundo nível, a 
graduate school, programas de graduação profissional ou de estudos avançados para 
formação científica ou artística de pesquisadores e docentes do ensino superior. Os graus de 
formação profissional são master (tipo MBA) ou doctor (como M.D., Pharm.D).  

 

 



 

O título de mestrado, e em poucos casos o de doutorado, corresponde ao diploma específico 
da carreira profissional. Os programas de graduação acadêmica concedem graus equivalentes, 
que se distinguem dos títulos profissionais porque constituem uma seqüência de duas etapas 
de formação: o mestrado (Master of Sciences, Master of Arts) e o doutorado (Philosophy 
Doctor, o Ph.D.).  

Esse nível de formação equivale ao que se denomina de pós-graduação no continente 
europeu, na América Latina e no Brasil. Todavia, o mestrado brasileiro não tem 
correspondência em nenhum país desenvolvido, seja o master anglo-saxão, a maitrîse 
francesa ou o magister alemão. Tido como equivalente a uma pós-graduação no Brasil, o 
título MBA designa em solo norte-americano a graduação do administrador de empresas. 

 

Compatibilidade: até 2010, os países europeus vão adotar 
ciclo básico comum a todos os cursos 
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