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RESUMO: 0 artigo apresenta os conceitos de universidade, trabalho e pesquisa articulando-os a uma reflexao 
sabre o papel das universidades na forma9ao profissional. 
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0 tema deste XI Congresso de lnicia9ao 
Cientifica da Universidade Estadual Paulista -
UNESP e "A Universidade entre o Ensino e o 
Emprego". Entretanto , entendendo que o 
significado subjacente a proposta seja mais 
abrangente do que a rela9ao "universidade 
preparando para o emprego, por meio do 
ensino", busquei colocar em evidencia o sentido 
que percebo nesse tema. Para mim ele se 
expressa como: Universidade e Traba/ho . E disso 
que falarei, acreditando nao perverter o mote 
propulsor deste evento. 

Universidade e Trabalho esta pasta 
como uma composi9ao de dais termos. 0 
conectivo ~ liga duas realidades de maneira 
positiva, sem qualquer outra indicayao. 

A duvida se impoe a conferencista: 
universidade e trabalho. Ha relagao entre ambos? 
Se houver, que relagao e essa, ou seja, qual o seu 
significado? 

0 tema, tal como explicitado, indica haver 
essa relagao. 0 que eu conferencista, penso? 
Havera ou nao ha tal relagao? 

Com essas indagag6es, demorei-me na 
frase, buscando interpreta-la par meio dos 
significados que foram se mostrando para mim, 
nesse movimento de procura de entendimento. 

Mas, nesse movimento, outra pergunta 
pairava a espreita de resposta. Ela se explicita no 
seguinte raciocinio: se houver relagao entre 
universidade e trabalho; estando eu a proferir 
conferencia em um Congresso de lniciagao 
Cientifica que privilegia a pesquisa; entao, qual 
seria a relagao: universidade, trabalho e iniciagao 
cientifica? 

Propondo-me a dar conta da tarefa e, 
agora ja instigada pelas perguntas, comecei pelo 
que para mim se anuncia como inicio dessa 
trajet6ria: destaquei os componentes da frase e 
ignorei, por algum tempo, o conectivo. Pus em 

'Conferencia proferida a abertura do XI Congresso de lniciac;ao Cientitica da UN ESP- Presidente Prudente . Novembro de 1999. 

'Pr6-Reitora de Graduac;ao da UN ESP 
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evidemcia: "un iversidade", "trabalho", agora vendo
os de modo separado. 

Universidade. 0 que e? 0 que faz? A 
que se propoe? 

Sabe-se que e uma instituiyao de ensino 
superior que compreende um conjunto de 
faculdades , de escolas ou institutes para a 
especializayao profissional e cientifica, e tem por 
funyao precipua garantir a conservayao e o 
progresso dos diversos ramos do conhecimento, 
pelo ensino e pela pesquisa. Esse e o significado 
que consta no Novo Dicionario da Lingua 
Portuguesa3 

Sabe-se, tambem, que a esse significado 
deveria ser acrescentado aquele do trabalho de 
extensao e que pensar tao somente em 
"progresso" deixa a desejar uma das tarefas mais 
importantes da Universidade que e aquela da 
critica. 

Ana/isando as atividades que efetua, hoje, 
ve-se que seu cerne esta na articular;ao entre 
ensino, pesquisa e extensao, visando sempre a 
construr;ao do conhecimento, sua socializar;ao par 
meio de sistemas de divu/gar;ao e armazenamento, 
e pela formar;ao de profissionais, em relar;ao aos 
quais e responsavel pela habilitar;ao. Essas 
atividades - de ensino, pesquisa e de extensao -
sempre se revestem de cunho pedag6gico, pais 
sua principal razao de ser, na Universidade, e a 
formar;ao de profissionais. lmplicitas a esse fazer 
pedag6gico se encontram as ar;6es de analise e de 
critica reflexiva, de modo que nao importa apenas 
pesquisar, saber faze-to e ensinar sua /6gica de 
produr;ao, mas e preciso ponderar suas 
repercuss6es hist6ricas, politicas e sociais. Assim, 
juntamente com a capacitar;ao cientifica, artistica e 
tecno/6gica, e preciso haver a formar;ao etica e 
politica. 

Portanto, a Universidade se propoe a 
formayao de profissionais competentes de um 
ponto de vista cientifico, tecnol6gico ou artistico; 
de profissionais criticos e reflexives , 
comprometidos com a qualidade de vida de todos 
os seres vivos. Prop6e-se a efetuar pesquisas de 
modo rigoroso, avanyando na compreensao dos 
fen6menos mundanos; a entender o modo pelo 
qual o conhecimento e construido, esclarecendo 
inclusive a 16gica do processo de produyao de 
pesquisas, socializando esse conhecimento por 
meio do ensino que faz e das atividades de 
extensao a comunidade que promove. 

No ambito do entendimento que tenho a 
respeito das propostas, quer as de pesquisa, quer 
as formadoras, faz sentido a afirma9ao de 
Gramsd. 

Cf. Ferre ira. Aurelio Buarque de Holanda et alii; Novo 
Dicionario do Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro. Editora 
Fronteira. I" ed .. s/d. 
' A. Gramsci. Apud. Frigotto. Gaudencio. Educar,:iio. Crise do 
Trabalho Assa/ariado e do Desenvolvimento: teorias em 

Criar uma nova cu/tura nao 
significa apenas fazer 
individua/mente descobertas 
"originais"; significa, tambem, e 
sobretudo, difundir criticamente 
verdades ja descobertas, 
"socializa-las" par assim dizer, 
transforma-las, portanto, em bases 
de ar;6es vitais, em elemento de 
coordenar;ao e de ordem 
inte/ectua/ e moral. 0 fato de que 
uma multidao de homens seja 
conduzida a pensar coerentemente 
e de maneira unitaria a rea/idade 
presente e urn fato "filos6fico " bern 
mais importante e "original" do que 
a descoberta par parte de urn 
"genio filos6fico ", de uma verdade 
que permaner;a como patrimonio 
de pequenos grupos de 
inte/ectuais". 
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Trabalho. E uma atividade efetuada pela 
pessoa ao agir no seu meio. Como tal, e dinamica, 
expoe os modos pelos quais ela compreende a 
situayao e materializa suas competencias e 
habilidades cognitivas. Ao mesmo tempo, deixa 
suas marcas na cultura e age como um ponto de 
reflexao ao devolver-lhe indicios relevantes de sua 
atuayaO, permitindo-lhe auto-avaliayaO e avaliayaO 
dos outros com quem esta. 

Olhado dessa perspectiva, o trabalho 
revela sua vertente ontol6gica, pois a pessoa, ser 
humano que e, nao e entidade abstrata, mas esta 
sempre se fazendo no seu proprio processo de 
atualizayao contextuado hist6rica e socialmente. E 
esse o sentido que vemos na categoria "trabalho", 
entendida como o nucleo gerador do ser humano 
como construyao hist6rica. E nessa perspectiva 
que concordo com Arroyo que ve "a centralidade 
do trabalho humano como constituinte da condiyao 
humana"s 

Ao mudar o olhar sobre o trabalho, 
passando da perspectiva de se entende-lo como 
constituinte da condiyao humana para aquela de 
ve-lo nos modos pelos quais ele ocorre no mundo 
contemporaneo, estruturado forte ou 
essencialmente pelo valor maximo do capital, o 
trabalho revela-se como meio de sobrevivencia, na 
medida em que e tomado como forya produtiva 
que gera dividendos. 

Esses dois p61os de significados 
"trabalho como constituinte da condiyao humana" e 
"trabalho como meio de sobrevivencia" - teriam 
possibilidade de ser articulados harmoniosamente 
em organizay6es soc1a1s em que houvesse 
posiy6es suficientes para todos e em que 

conj/ito. In Frigotto. G. (org). Educar;iio e Crise do Trabalho: 
Perspectivas de Final de Seculo. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 
1998. 
' Arroyo. M. ··rrabalho - Educar;iio e Teoria Pedag6gica ". in 
Frigotto, Gaudencio (org.) Educar,:iio e Crise do Traba/ho. op. 
cit. , pag. 139. 
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houvesse uma distribui9ao dessas posi96es 
conforme as tendencias e competencias dos 
"trabalhadores" acrescida , essa politica, de analise 
e reflexao critica a respeito das pr6prias condi96es 
do mundo do trabalho no qual tambem se 
configura a condi9ao humana. 

Entretanto, em um mundo em que 
"grandes contingentes de trabalhadores tem como 
horizonte formas rudimentares de trabalho e de 
reprodu9ao de existencia" e que "tem como 
horizonte o desemprego, a economia informal ou o 
biscate"6 como articular aqueles p61os, ou melhor, 
como impedir que se de o "desenraizamento" da 
humanidade do homem? 

Sabe-se que no mundo globalizado nao 
serao excluidos aqueles profissionais que tem 
forma9ao abrangente , que sao capazes . de 
manterem-se em constante processo de 
atualiza9ao de conhecimentos e de habilidades 
cientificas, artisticas ou tecnol6gicas; que sao 
sensiveis aos indicadores de altera9ao do 
mercado; que dominam diferentes linguagens; que 
sao capazes de manter lideran9as ao trabalhar em 
equipe; que se relacionam com seus 
companheiros, de modo solidario; que sao 
competitivos; que conseguem permanecer seguros 
e confiantes na incerteza ; que sao lucidos e 
capazes de proceder a analise e a critica reflexiva 
da situa9ao da empresa e dela no mundo; de 
serem inovadores e criativos. 

Volte-se a Universidade e fa9a-se um 
ensaio da dialetica : universidade e mundo do 
trabalho. 

A Universidade, ela mesma, e um Iugar 
onde pessoas ocupam posi96es, efetuam seu 
trabalho - visto como meio de sobrevivencia - e 
sao remuneradas por isso. Sao os 
professores/pesquisadores e os servidores 
tecnicos administrativos. 

Quais as condi96es em que o trabalho se 
da , no seu interior? Sabe-se que a atividade dos 
professores/pesquisadores esta , ou deveria estar, 
sempre comprometida com a dimensao hist6rica e 
social das ciencias, da arte ou da tecnologia , 
criando inova96es, aperfei9oando modos de 
socializa9ao do conhecimento, implementando 
maneiras de articular os diferentes campos do 
saber entre si e em rela9ao a uma visao "holistica" 
do mundo humano, entendido como materia liza9ao 
hist6rica de todas as a96es efetuadas e como a 
possibilidade de continuar se fazendo. Portanto, o 
seu fazer pode se aproximar muito das 
caracteristicas ontol6gicas do trabalho. 

E os servidores tecnicos administrativos, 
em que condi96es efetuam suas obriga96es? Ha 
visao do todo, ou seja, da Universidade como 
institui9ao que tem por tarefa o trabalho 
pedag6gico de produzir ciencia, de ensinar e de 
socializar sua cria9ao? Ou apenas exercem sua 
fun9ao em uma perspectiva "taylorista"? 

" Idem, p. 147. 
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Vejam que, olhada da vertente de 
empregadora, ha desafios a serem enfrentados 
pela Universidade. 

Mude-se a dire9ao do olhar e enfoque-se 
a atividade pedag6gica efetuada na Universidade 
com os alunos, indagando pelo modo que ela os 
"prepara" para o mundo do trabalho. 

Esta explicitamente posto nos 
documentos que embasam sua estrutura e 
funcionamento, apontando seus fins e objetivos, 
que os cursos de gradua9ao conferem aos seus 
egresses diplomas que os habilitam ao exercicio 
de profissoes. Portanto, e indubitavel o seu vinculo 
com o mundo do trabalho. 

0 que se espera que ela fa9a, ao dar 
conta desse objetivo? Como deve proceder? Em 
que dire9ao deve formar esse profissional? Deveria 
ela apenas atender ao solicitado pelo mundo do 
trabalho, da maneira pela qual ele se poe hoje em 
termos de oferta de empregos e respectivos 
salaries? Se agir desse modo, se atender apenas 
as solicita96es do mundo do trabalho, a quem 
estara servindo? Se nao atende-las , ao que estara 
se furtando? 

No contexte de compreensao que emerge 
dessas perguntas, procurarei deter-me e 
encaminhar argumentos que lancem luzes sobre a 
interroga9ao "para que e como formar o 
profissional na Universidade?". 

Para que: pretende-se formar 
profissionais que possam desempenhar com 
competencia cientifica , tecnol6gica ou artistica as 
diferentes atividades que venham a executar no 
seu ambiente de trabalho. Mas, apenas a 
competencia e insuficiente . pois poderia coloca-lo 
cegamente a servi9o da ideologia dominante. hoje 
explicitada pelo neoliberalismo, em uma postura de 
tao somente colaborar com o "progresso" dos 
objetivos assumidos por essa politica. E precise 
que o profissional seja critico. Que possa 
contextuar-se como trabalhador no horizonte 
hist6rico e social da humanidade. Porem, nao pode 
sucumbir ao peso de sua propria critica e das 
contradi96es e incertezas que ela lan9a. E precise 
enfrentar a angustia existencial , ser forte e 
criativo. E precise viver com duvidas e certezas . 
ao mesmo tempo. E necessaria buscar 
alternativas, nao fechar os olhos ao que esta em 
torno, master lucidez de que nao e isolado, de que 
nao lhe e dado viver ilhado, pois a qualidade de 
vida diz respeito a todos: nao apenas aos 
trabalhadores bem sucedidos, mas tambem aos 
que nao conseguiram Iugar no mundo do trabalho; 
nao apenas aos seres humanos, mas a todos os 
seres vivos existentes. Com essa visao, e precise 
que sejam formados lideres que delineiem 
politicas publicas de educa9a0, de saude, de bem 
estar social, de agricultura , de trabalho ... L.ideres 
que saibam dialogar, ouvir, orientar. Que tenham 
condi96es de formarem-se continuamente em 
servi9o, mediante capacidade de analise e de 
critica reflexiva . E necessaria formar profissionais 
com espirito de investiga9ao, que dominem 
conhecimentos basicos das ciencias, da arte ou da 
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tecnologia e respectivas logicas de sua produ<;ao; 
capazes de resolver problemas epistemo/6gicos. 
E, mais do que isso, que continuamente busquem 
o significado historico e social desse 
conhecimento. Que ajam com etica, ponderando a 
luz de contextos amplos e nao perdendo de vista a 
proposta de qualidade de vida para todos, frente as 
escolhas que tiverem de fazer. Enfim, e necessaria 
que sejam formados profissionais capacitados e 
mulheres e homens fortes que consigam viver na 
perspectiva da finitude humana e na da incerteza 
ontologica da realidade mundana. 

Como formar desse modo? Como ponto 
de partida e precise que se tenha clareza que nao 
se formam profissionais de uma vez para sempre, 
ao termino dos cursos ofertados. A forma<;ao e 
continuada. Da-se ao Iongo da vida, conforme 
compromisso e empenho de cada um, 
individualmente, mas tambem conforme a 
existencia de politicas publicas e das institui<;6es 
empregadoras. Mas, na gradua<;ao essa forma<;ao 
se da de modo prioritario e sistematico . 

Qual o nucleo, na a<;ao pedagogica , 
geradora da forma<;ao dos sujeitos - alunos, 
professores e servidores tecnicos administrativos -
envolvidos na efetiva<;ao dessa a<;ao? Resposta: 
Assumindo o trabalho como "principio educative", 
conforme proposto por Gramsci. Arroyo7 assim o 
elucida: 

0 trabalho como principia 
educativo situa-se em urn campo 
de preocupaqoes com os vinculos 
entre vida produtiva e cultura, com 
o humanismo, com a constituiqao 
hist6rica do ser humano, de sua 
formaqao intelectual e moral, sua 
autonomia e liberdade individual e 
coletiva, sua emancipaqao. Situa
se no campo de preocupaqoes 
com a universalidade dos sujeitos 
humanos, com a base material (a 
tecnica, a produqao, o trabalho), de 
toda atividade intelectual e moral, 
de todo processo humanizador". 

De que trabalho se fala, ao situa-lo na 
Universidade, como principio pedagogico? 
Daquele efetuado pelo professor ao organizar o 
conteudo a ser enfocado, vendo-o ao mesmo 
tempo como recurso para construir conhecimentos 
e atitude de respeito aos autores; disciplina para 
exercitar a paciencia para a efetiva<;ao de uma 
analise procedente; de duvidas, de 
questionamentos e de busca de sentido. Ao 
organizar as atividades a serem desenvolvidas 
junto aos alunos, incluindo aquelas de analise, de 
reflexao critica, de cria<;ao de novos contextos, de 
exposi<;ao, de debate, de produ<;ao de textos, de 
experimentos de pesquisa, de aprendizagem e de 

7 Idem. p. 152. 
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aperfei<;oamento de praticas e de competencias 
tecnicas, de avalia<;ao e de auto-avalia<;ao. Do 
trabalho efetuado pelo aluno ao comprometer-se, 
de modo responsavel, com o projeto do curso, nao 
se furtando a elabora<;ao das atividades, 
colocando-se sempre como sujeito do seu 
processo de aprendizagem, sendo humilde, 
paciencioso, atento, critico e irreverente, ao 
mesmo tempo. Estando alerta ao seu entorno, 
cooperando com todos envolvidos na situa<;ao, 
expondo-se, ouvindo, impondo-se nos embates. 

Por fim, e precise que se pergunte: como 
o trabalho de inicia<;ao cientifica contribui para 
essa forma<;ao? 

Para elucidar o sentido que essa atividade 
faz no bojo do trabalho pedagogico, partirei do 
significado que atribuo a pesquisa . 

Pesquisa, em ingles research. Search 
vern do latim circare, que quer dizer ir a volta, 
explorar. Explorar que vern de circus, tambem 
vocabulo Iatino que significa anel. Recherche, do 
frances , que tern o mesmo sentido. Conforme o 
Prof. Joel Martins costumava afirmar, pesquisar e 
andar em torno, de novo e novamente.. E andar 
em torno de uma interroga<;ao, tantas vezes 
quantas aquelas em que a interroga<;ao persistir, 
buscando pelos sentidos e significados que o 
mundo e nos mesmos nele fazemos e adquirimos 
no contexte historico e social. 

Portanto, so ha pesquisa se houver uma 
interroga<;ao. Sem ela, a investiga<;ao nao precede. 

Porem, a interroga<;ao nao se instala na 
ingenuidade do conhecimento do senso comum, 
ainda que seja nesse nivel que as inquieta<;6es e 
curiosidade nas<;am e possam se fortalecer ou 
fenecer. E precise manter viva a chama que a 
curiosidade acende e implementa-la na dire<;ao da 
produ<;ao da ciencia, da arte ou da tecnologia . A 
interroga<;ao que gera pesquisa vai sendo filtrada 
no interior do proprio trabalho cientifico que 
envolve: conhecimento do ja produzido, o que 
significa, entre nos, levantamento da bibliografia 
existente sobre o assunto e respectiva analise e 
busca de sentido a luz da inquieta<;ao existente; 
disciplina para dominar a tecnica de investigar 
textos e de citar autores, sem reproduzir tao 
somente o seu pensamento, mas articula-lo na 
produ<;ao de urn texto proprio; discussao com os 
pares das pistas encontradas, sabendo expor o 
proprio pensamento e ouvir o que o outro tern a 
dizer, ampliando , desse modo, o campo de 
compreensao; critica da produ<;ao que conhece e 
daquela que esta efetuando; responsabilidade em 
rela<;ao a equipe - orientador, parceiros e 
institui<;ao- para finalizar o que come<;ou, expondo 
sua investiga<;ao em foruns apropriados, mantendo 
o embate e dele se alimentando; 
responsabilidade em rela<;ao a sociedade, 
assumindo sempre o dever de socializar o 
conhecimento e habilidades tecnicas dominadas, 
tendo em vista a qualidade de vida de todos; 
postura etica frente ao rigor exigido pela 
investiga<;ao e ao compromisso com a qualidade 
de vida de todos. 
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E nesse mesmo processo em que a 
iniciac;:ao cientifica se efetua que se da o 
fortalecimento da formac;:ao do profissional. 
Formac;:ao essa que deve atender as exigencias do 
mundo do trabalho, e que torne possivel ao 
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profissional analisa-las e pos1C1onar-se frente a 
elas, nao se deixando ficar a sua disposic;:ao, 
cumprindo-as, mas avaliando-as criticamente, 
escolhendo caminhos, maneiras, alternativas. 


