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Resumo: O objetivo do artigo é apresentar uma pesquisa qualitativa efetuada em duas bases de 

dados online –Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Scientific 

Electronic Library Online (Scielo®) – acerca do tema Bacharelados Interdisciplinares. A 

delimitação temporal compreendeu a produção bibliográfica publicizada entre o ano de 2007 até 

2018. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada por meio de uma revisão sistemática 

bibliométrica e o material de análise foram compostos por artigos, pesquisas de mestrado e de 

doutorado. A coleta de dados foi realizada entre o mês de junho a meados do mês de agosto de 

2018. Constata-se que são poucos os estudos que abordam, especificamente, o termo 

“bacharelados interdisciplinares”. Entretanto, aqueles que evidenciam o tema afirmam que essa 

nova tratativa de trabalho é eficiente para a construção do conhecimento, para o 

amadurecimento e comprometimento dos futuros profissionais. A percepção dos estudantes que 

adotam o inédito tipo de matriz curricular demonstra-se confiante e revela resultados 

interessantes. Todavia, o tema carece de investigações aprofundadas, sugerindo pesquisas em 

nível de pós-graduação stricto sensu. 
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1. Introdução 

 

A sociedade brasileira, desde a virada do século, tem passado por significativas 

mudanças em sua estrutura social, econômica e política. Para acompanhar estas 

transformações, o sistema educacional procura acompanhar pari passo, buscando 

constantemente por melhores práticas e formas de atuação na construção de novos 

conhecimentos e no ensino aprendizagem. Nessa perspectiva, uma das ações consideradas 

                                                             
1 Este artigo está vinculado à linha de pesquisa Trabalho e Organizações do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). A 

“concepção deste artigo ocorreu a partir das discussões estabelecidas na terceira edição da disciplina 

concentrada ‘Universidade, Sociedade e Desenvolvimento’ (USD) que integra o currículo do PPGDS da 

UNESC. A referida disciplina, com carga horária de sessenta horas ministrada ao longo de dez dias, foi 

planejada pela professora doutora em educação Kelly Gianezini, a partir de suas reflexões obtidas ao longo da 
sua experiência no doutorado sanduíche na University of California, Los Angeles (UCLA). Naquela ocasião a 

pesquisa estava focada na expansão do ensino superior e no acesso de minorias étnicas, mais especificamente 

indígenas e afrodescendentes matriculados no ensino superior jurídico (GIANEZINI, 2014). Logo, foram cinco 

anos de edificação para que as discussões ali desenroladas, no primeiro semestre de 2018, pudessem 

oportunizar novos questionamentos acerca do papel da universidade” (CRUZ, GIANEZINI, 2018, p. 02). 
2 Mestrando em Desenvolvimento Socioeconômico, UNESC. luizmessiasneto@gmail.com. 
3 Mestrando em Desenvolvimento Socioeconômico, UNESC. luanphilippi@hotmail.com. 
4 Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da UNESC e líder 

do Grupo de Estudos sobre Universidade (GEU). kellygianezini@gmail.com. 



 

 

inovadoras foi a criação de distintos modelos de cursos de graduação, integrados por ciclos, a 

exemplo dos Bacharelados Interdisciplinares (BI), desenvolvidos, inicialmente, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), objeto de estudo neste artigo. Os BI
5
 têm figurado 

como cursos introdutórios, que recomendam a inclusão de metodologias com âmago na 

interdisciplinaridade, autossuficiência do graduando no processo de estruturação do 

conhecimento e ampliação do número de vagas e das classes sociais recém inseridas no 

ensino superior (ARRUDA, 2011). 

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a produção científica brasileira acerca da 

criação dos bacharelados interdisciplinares, pretendendo (a) abordar o histórico da 

universidade no Brasil; (b) relatar a necessidade de uma reforma no ensino superior brasileiro; 

(c) verificar o papel incentivador do REUNI e; (d) apresentar características dos Bacharelados 

Interdisciplinares. Para tanto, como procedimento metodológico, foi adotado o método 

descritivo, com abordagem qualitativa o qual foi realizado por meio de revisão bibliográfica. 

Para Lakatos e Marconi (2007) este tipo de pesquisa é definido como o levantamento, seleção 

e documentação de toda bibliografia que já foi publicada sobre o tema, e possibilita que o 

pesquisador aprofunde seus conhecimentos sobre o assunto. 

A busca foi realizada em duas plataformas de pesquisa: a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) e a Scientific Electronic Library Online (Scielo®). O período de 

busca foi entre o mês de junho a meados do mês de agosto de 2018. A escolha das plataformas 

deu-se com o intuito de identificar estudos brasileiros que já foram feitos sobre o tema. Levando 

em consideração o interesse em buscas por trabalhos brasileiros, a pesquisa teve a seguinte 

identificação: na busca por resumos utilizando o termo “bacharelados” e “interdisciplinares”. 

Em ambas as bases adotou-se esse critério de busca, adicionando a limitação temporal entre os 

anos de 2007 e 2018. Na BDTD, considerando os filtros de buscas da pesquisa disponíveis na 

base de dados, foram identificadas 56 dissertações que continham os termos “bacharelados” e 

“interdisciplinares” nos resumos, que foram tomados como base para o entendimento do 

trabalho. Na Scielo®, o mesmo roteiro de busca localizou dez artigos também utilizados para 

a pesquisa. Os critérios de inclusão dos estudos para o levantamento bibliográfico foram 

textos completos, publicados em língua portuguesa, com acesso livre e gratuito nas bases de 

dados pré-selecionadas, do período entre 2007 e meados de agosto de 2018. 

                                                             
5 A nova modalidade traz quatro cursos de bacharel: BI de Artes, BI de Humanidades, BI de Ciência e Tecnologia e 

BI de Saúde. Tais cursos estruturam o primeiro ciclo, sendo pré-exigência para os demais e tendo como objetivo 

uma formação geral, integrando diversas áreas do conhecimento e afastando-se do padrão de ensino tradicional 

especialista e unidirecional. Sua base curricular possui carga horária mínima de 2.400 horas distribuídas em dois 

pontos – Formação Geral e Formação Específica – que são organizadas com núcleos temáticos variados e 

módulos formados por elementos curriculares obrigatórios, alternativos e livres (ARRUDA, 2011). 



 

 

O trabalho foi estruturado após essa base introdutória com uma sessão sobre a 

fundamentação teórica do assunto, seguindo com uma sessão com a análise e discussão dos 

resultados, finalizando com as considerações dos autores, e sugestões de estudos futuros. 

 

2. Universidade, expansão e classes sociais 

 

No campo cultural histórico das universidades, o processo de ensino era priorizado 

para as classes que pudessem ter acesso aos ambientes educacionais, restringindo o acesso à 

informação e determinando a seleção de papéis de destaque na sociedade. Com o passar dos 

anos, nasceu a visão da necessidade de uma reformulação no ensino superior, decorrente de 

um sistema sem oportunidades equitativas, de um processo limitador e direcionado, que não 

objetiva a propagação do saber. 

A percepção de que a mudança na educação seria necessária passou a ser mais 

perceptível com o surgimento do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), do Ministério da Educação (MEC), que possibilitou a criação e ampliação 

de vagas no ensino superior brasileiro. Instituído pelo Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 

2007, o Programa iniciou um novo processo que possibilitou a inserção de novos alunos no 

ensino superior brasileiro. O Programa busca, além do acesso à universidade, a permanência 

do estudante, seja ampliando seu conhecimento em novas áreas ou aperfeiçoando sua 

graduação em cursos de especialização e profissionalização. 

Com a nova visão das universidades federais, ancoradas nos programas do REUNI, e a 

expansão dos cursos, novamente o aperfeiçoamento do ensino se mostrou latente em meio ao 

cenário das Instituições de Educação Superior (IES). Surgem assim a necessidade 

conversação das diferentes áreas do conhecimento, que, quando postas em debate e união, 

apresentam novos olhares e direcionamentos para o saber. Assim, a interdisciplinaridade 

ganhou corpo no ambiente acadêmico, ampliando a capacidade de interação e gerando novos 

posicionamentos. A universidade surgiu como uma resposta às necessidades e exigências 

históricas, na medida que o mercado exigia pessoas mais qualificadas. E desde seu início vem 

sofrendo alterações decorrentes também dessas mudanças históricas e sociais. Veras, Lemos e 

Macedo (2015), elucidam que as transformações das universidades ocorreram sempre que 

seus processos apresentavam-se em crise, quando não mais atendiam as necessidades de seu 

público e do mercado. 

Neste século XXI uma nova crise pode ser verificada, dessa vez, com a defasagem das 

metodologias utilizadas, com escasso avanço em prol da incorporação de recursos 

tecnológicos no ensino que pouco surtiam efeito no processo formativo. Ressalta-se dentre os 



 

 

nomes das reformas do Ensino Superior no Brasil, Anízio Teixeira e Darcy Ribeiro, que 

buscaram integrar todas as fases de ensino, estruturando etapas a serem percorridas pelo 

estudante em seu processo pré e pós-formativo (VERAS; LEMOS; MACEDO, 2015). 

A Declaração Mundial da UNESCO de 1998, ao tratar da Educação Superior, afirma 

que, entre 1960 a 1995, o número de estudantes matriculados cresceu mais de seis vezes, ou 

seja, passou de 13 milhões para 82 milhões de estudantes. A contrapartida é um aumento 

significativo da disparidade em relação ao acesso à Educação Superior entre os países 

desenvolvidos, primeiro mundo e os demais países. O que se vê é uma maior separação 

socioeconômica que propicia um aumento das diferenças de oportunidades de ingresso na 

Educação, isto no contexto dos próprios países (SCHMIDT, 2005). O termo “Educação 

Superior” possui uma diversidade de contextos, para a Unesco (1998, p. 1122), Educação 

Superior refere-se aos “estudos pós-secundário de formação ou de formação para a 

investigação, realizados em universidades ou em centros de ensino superior, reconhecidos 

pelo Estado”. O que se pode dizer é que Ensino Superior ou Ensino Pós-secundário é 

considerado uma fase final opcional de aprendizagem formal que ocorre após o ensino 

secundário (SCHMIDT, 2005). 

Ressalta-se que o direito de acesso ao ensino superior é mencionado em uma série de 

instrumentos internacionais de direitos humanos, O Pacto Internacional da Organização das 

Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 declarou em 

seu artigo 13, que “a Educação superior deve ser igualmente acessível a todos, isto com base na 

capacidade de, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação 

progressiva da Educação gratuita”. Já o artigo 2º do Primeiro Protocolo à Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, que foi aprovada em 1950, narra que é obrigatório que todas as partes 

signatárias garantam o direito à Educação (LAMPERT; BAUMGARTEN, 2010). 

Pertinente esclarecer que a Educação Superior compreende o ensino, a pesquisa e sua 

extensão. No domínio do ensino, inclui tanto o nível de graduação quanto o nível de pós-graduação 

bem como os níveis de Mestrado, Doutorado e Docência Plena, que também são referidas como 

ensino de pós-graduação. A parte geral da formação acadêmica das IES inclui os principais 

elementos teóricos e abstratos bem como os aspectos aplicados (LAMPERT; BAUMGARTEN, 

2010). 

 

3. Reforma no ensino superior 

 

O aumento inesperado de IES e número de vagas gerou alta competição para os 

estudantes e vários desafios dentro do setor, como elevadas taxas de desistência e vagas não 



 

 

preenchidas. Nesse ponto, o governo brasileiro interveio aumentando o financiamento público 

para o ensino superior, que era distribuído por meio de políticas públicas (LIMA, et al., 2015). 

Tornou-se necessário reconfigurar o sistema de ensino superior no Brasil. A reforma 

foi delineada em um documento intitulado Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

lançado em 2007. Desde então, mudanças estruturais foram realizadas para financiar vagas 

em instituições privadas, além de universidades públicas. Os planos para ampliar o acesso a 

locais públicos foram realizados sob três modalidades fundamentais (VERAS; LEMOS; 

MACEDO, 2015): a) Ensino superior federal; b) Ensino superior a distância; e, c) Ensino 

superior profissional.As iniciativas federais de ensino superior foram descritas no REUNI. 

Com esse programa, em contrapartida ao investimento – cerca de US$900 milhões – o 

governo federal pretendia aumentar o número de cursos de graduação em universidades 

públicas para 3.601 e o número de vagas para 227.260 em 2012. O programa também 

pretendia aumentar o número de vagas de cursos noturnos para 1.299 e o número de vagas 

para 79.215 (PEREIRA, 2014). 

As iniciativas de expansão do ensino superior a distância foram realizadas por meio da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os últimos dados divulgados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) mostram que entre 2007 e julho de 

2009 foram aprovados e implantados 557 centros de atendimento presencial, resultando na 

criação de 187.154 vagas (MARTINS, 2016). Em agosto de 2009, mais de 163 novos centros 

foram selecionados para atender às necessidades da população, aumentando para 720 centros. 

Até o final de 2013, o sistema expandiu sua rede de cooperação para alcançar todas as 

instituições públicas de ensino superior no Brasil e aceitar 800.000 alunos por ano (VERAS; 

LEMOS; MACEDO, 2015). 

Desde que foi criada, a UAB recebeu financiamento público de mais de US$300 

milhões. Em relação ao ensino superior profissionalizante, as escolas técnicas federais foram 

capacitadas para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) (LIMA, et 

al., 2015). Essa reorganização levou à maior expansão da história do ensino superior 

profissional brasileiro. Desde o surgimento das primeiras escolas em 1909, até 2002, foram 

criadas 140 escolas vocacionais. De acordo com o objetivo de expandir o ensino superior 

profissional, o governo esperava criar mais 214 escolas, atingindo um total de 354 escolas até 

o final de 2010 (LIMA, et al., 2015). 

No entanto, com o financiamento público de mais de US$500 milhões para a expansão 

da educação profissional e a meta de criar 500.000 vagas em todo o país, o MEC pretendia 

superar essa meta. Todas essas iniciativas contribuíram muito para o crescimento do ensino 

superior público. No entanto, como dito anteriormente, o maior número de vagas ainda está 



 

 

concentrado no setor privado. Por essa razão, tem havido um grande esforço para desenvolver 

políticas públicas para aumentar o número de locais privados (MARTINS, 2016). 

 

4. Papel do reuni 

 

Em 2006 foi criado, no panorama brasileiro, na Universidade Federal do ABC 

(UFABC) em São Paulo, um padrão atual de educação superior formado por ciclos, 

resultando na instituição do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Este padrão teve 

influência do atual sistema de educação vigorante na Europa (Processo de Bolonha), 

simultaneamente com o movimento da Universidade Nova, desenvolvida por Anísio Teixeira 

nos anos 60, mas acrescentando uma imagem revolucionária necessária para facear às novas 

diligências de formação acadêmica (CAMARGO et al., 2010). 

A princípio, o padrão de ciclos foi introduzido em poucas universidades, distante do 

efetivo educacional vigente em parte das instituições de ensino superior do Brasil. Entretanto, 

no ano de 2006, no cenário baiano, mais especificamente na UFBA, tiveram início os estudos 

das equipes de trabalho com o objetivo de reconsiderar a organização curricular das 

universidades no Brasil (VERAS; LEMOS; MACEDO, 2015). Tal determinação surgiu 

motivada pelo enfraquecimento do padrão de graduação profissionalizante e seus resultados 

fundamentais, como por exemplo, o elevado nível de evasão universitário e discrepância das 

metodologias e estratégias pedagógicas. Os debates gerados nestas equipes de trabalho 

colaboraram para a formação do projeto UFBA NOVA em 2007, baseado na ideia de Anísio 

Teixeira, buscando uma mudança curricular e pedagógica do ensino (JESUS, et al., 2016). 

 

A proposta atualmente denominada de Universidade Nova implica uma transformação 

radical da arquitetura acadêmica da universidade pública brasileira, visando a superar 

os desafios e corrigir [uma série de] defeitos. Pretende-se, desse modo, construir um 

modelo compatível tanto com o Modelo Norte-Americano (de origem Flexneriana) 

quanto com o Modelo Unificado Europeu (Processo de Bolonha) sem, no entanto, 

significar submissão a qualquer um desses regimes de educação universitária. A 
principal alteração proposta na estrutura curricular da universidade é a implantação de 

um regime de três ciclos de educação superior (UFBA, 2007, p. 9). 

 

Ao mesmo tempo, em 24 de abril de 2007, estabelecido pelo Decreto nº 6.096, 

emergiu o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), do 

Ministério da Educação (MEC). Segundo o documento elaborado pelo grupo assessor 

constituído pela Portaria nº 552 SESu/MEC, têm destaque a elaboração de estratégias para 

expansão da entrada e permanência na universidade, solidificação de políticas educacionais 

nacionais de ampliação do ensino superior público – envolvendo no mínimo 30% dos jovens 



 

 

na faixa etária de 18 a 24 anos até o fim da década – e inovação de currículos e projetos 

acadêmicos com foco na flexibilização e melhora da qualidade da educação superior, 

proporcionando formações multi e interdisciplinares (BRASIL, 2007). 

Com intenção de colaborar para a mudança do efetivo educacional, as universidades 

federais, financiadas pelo REUNI, necessitariam reestruturar seus padrões curriculares, 

observando, prioritariamente, a elaboração de metodologias interdisciplinares e condutas que 

ampliassem a autossuficiência do graduando em sua trajetória universitária (CAMARGO, et 

al., 2010). O sistema educacional superior brasileiro não precisa dar importância somente em 

desenvolver recursos humanos para o universo trabalhista, mas igualmente criar cidadãos com 

senso crítico que sejam capazes de colaborar para resolução de problemas que são 

progressivamente graves da vida pública. Em contrapartida, seria preciso conciliar áreas da 

educação – principal, superior (graduação e pós-graduação) – tornando possível uma 

associação do ensino, pesquisa e extensão quebrando o espaçamento destas áreas 

educacionais (VERAS; LEMOS; MACEDO, 2015). 

Outro pilar fundamental do REUNI condizia à formação de políticas que tornassem o 

ensino superior acessível a todos. É possível observar que a representação dos estudantes 

universitários das instituições públicas, coincidia, em sua maior parte, a indivíduos provenientes 

de escolas particulares e que se descreviam como brancos. Nesse enquadramento, o Programa 

sugeria um aumento nas políticas de integração e auxílio estudantil, crescimento de cursos e 

vagas no turno noturno tendo como objetivo aumentar a entrada de alunos de gêneros populares 

na universidade (VERAS; LEMOS; MACEDO, 2015). 

Destaca-se que, sucessivamente, o REUNI foi introduzindo em todas as universidades 

federais, abrangendo diretrizes e objetivos globais e específicos para cada instituição. Grupos 

de docentes e discentes de universidades federais manifestaram-se em oposição a este 

Programa, pois acreditavam que poderia gerar uma desconfiguração da universidade pública, 

interferindo na qualidade e excelência acadêmica, resultantes da proporção imprecisa do 

aumento no número de vagas com os recursos financeiros aplicados pelo programa (VERAS; 

LEMOS; MACEDO, 2015). 

 

5. Bacharelados interdisciplinares 

 

Os bacharelados interdisciplinares, de acordo com Camargo et al. (2016), configuram-

se como programas de formação em nível de graduação organizados em grandes áreas do 

conhecimento, ou seja, saberes, práticas, tecnologias e conhecimentos. O foco da formação 



 

 

desses bacharelados é justamente a interdisciplinaridade, ou seja, o diálogo entre as diferentes 

áreas do conhecimento. Como bem afirmam os autores: 

 

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. Os projetos pedagógicos deverão explicitar 

o modo como as linguagens (língua portuguesa, línguas estrangeiras, linguagem 

matemática, entre outras) são incorporadas à estrutura curricular como eixo 

formador fundamental. A estrutura curricular deve permitir aos estudantes a 
flexibilidade de escolhas e autonomia nas trajetórias de formação. 

 

Pode-se dizer que os BI surgiram em decorrência dos movimentos de mudança das 

universidades, tendo como pioneira a Universidade Federal da Bahia, surgindo em 2008 como 

uma proposta de reformulação do Ensino Superior, como descrevem Pimentel et al. (2008, p. 12): 

 

[...] uma modalidade de curso de graduação que se caracteriza por agregar uma 

 ormação geral humanística, cientí ica e artística ao apro undamento num dado campo 
do saber, promovendo o desenvolvimento de compet ncias e habilidades que 

possibilitarão ao egresso a aquisição de  erramentas cognitivas que con erem 

autonomia para a aprendizagem ao longo da vida bem como uma inserção mais plena 

na vida social, em todas as suas dimensões. 

 

Conforme supracitado, o surgimento desses bacharelados, nesse contexto, deu início a 

que se chamou de Universidade Nova, com uma arquitetura curricular modificada, assumindo 

a seguinte estrutura: 

 

FIGURA 1 – Arquitetura curricular da Universidade Nova 

 
Fonte: Teixeira, Coelho e Rocha (2013, p. 3). 

 

Quanto à proposta, como bem elucidam Lima et al. (2015), a interdisciplinaridade no 

bacharelado é transdisciplinar de construção de sujeitos e conhecimentos. Os autores explicam que: 

 

A interdisciplinaridade parte de uma problemática comum que opera em plataforma 

de trabalho conjunto, quando disciplinas dialogam entre si, em fecunda e mútua 



 

 
aprendizagem. A transdisciplinaridade se caracteriza por trânsito de sujeitos que 

atravessam, de modo sistemático campos disciplinares, a fim de examinar 

determinado objeto complexo de modo integral. [...] Essa produção de novos 

sujeitos “em trânsito”, por espaços não-verticalizados, sem mediação da 

especialidade, com horizontalidade nas relações, construindo suas práticas no 

cotidiano, é característica da arquitetura curricular dos Bis (LIMA et al., 2015, p. 

133). 

 

Assim, a partir desse modelo, tem-se a busca pela maior autonomia do aluno 

graduando, com o desenvolvimento de competências e habilidades globais, que ampliem seu 

campo de atuação. 

 

6. Apresentação e análise dos dados 

 

A proposta da pesquisa consistiu em buscar o cenário da produção científica brasileira 

sobre bacharelados interdisciplinares e analisar a relação sobre a percepção dessa nova 

metodologia didática de ensino e aprendizagem. Os BIs surgiram em decorrência de algumas 

iniciativas públicas para ampliação do ensino superior no Brasil. O REUNI criado para que 

fosse possível ampliar o número de vagas e acessos ao ensino superior, trouxe além de suas 

expectativas e anseios para o cenário acadêmico, a possibilidade de se ampliar não apenas as 

quantidades de cadeiras e vagas, mas também a oportunidade de ampliar o conhecimento 

dentro das próprias universidades. 

Os resumos dos artigos analisados bem como das dissertações que discursavam sobre 

bacharelados interdisciplinares trouxeram a realidade do tema na produção científica 

brasileira de forma perceptível e de fácil entendimento, visto que ainda que precária em sua 

prática e uso apresenta poucas adaptações e difusões de suas características. Os trabalhos 

encontrados nas buscas tiveram em sua maioria as publicações datadas a partir de 2010, com 

volume mais considerado entre os anos de 2013 e 2018, corroborando o entendimento e a 

percepção de que ainda se possui poucos estudos sobre e com o tema, que, após de 2007, 

quando teve seu início com o incentivo do PROUNI, anos depois suas aplicabilidades 

tornaram-se perceptíveis com as publicações do tema. 

Os trabalhos encontrados trazem duas percepções distintas de pesquisas sobre os BIs, que 

são estudos sobre o tema e como sua origem e tratativa se apresentam no âmbito educacional do 

ensino superior brasileiro, e estudos que utilizaram dessa nova modalidade em áreas específicas 

de cursos que desenvolveram seus estudos. A primeira categoria que se pode identificar e de 

forma mais acentuada, traz a percepção que os BIs estão sendo fomentados dentro das 

universidades e de que forma eles estão sendo vistos pelos alunos que optaram em cursar suas 

áreas de atuação conversando e buscando novos olhares em áreas semelhantes e complementares. 



 

 

A intenção dada pelos BIs, é tornar de forma consciente e intuitiva a decisão do aluno 

em ampliar seu escopo de aprendizagem, quando esse identifica em áreas complementares à 

qual está estudando, novos campos de aprendizagem e de construção de conhecimento, para 

que não se limite entender apenas uma área especifica, mas que saiba trabalhar com áreas 

concomitantes a sua, e tornar cíclico o conhecimento do qual está adquirindo e buscando. 

Essa característica dada em grande parte dos trabalhos acompanha também a intenção dada 

com o surgimento do PROUNI, da qual amplia a quantidade de vagas, e traz a essas novas 

vagas candidatos de ambientes pouco providos de oportunidades. Pessoas de classes sociais 

mais baixas, e que buscam novas possibilidades, aproveitam para construir elos que os 

possibilitem ampliar seus horizontes através de novas disciplinas, cursos e especializações. O 

comprometimento do acadêmico em buscar novas áreas e o interesse pleno em desenvolver 

seu trabalho permite que ele busque maiores informações em novas cadeiras, e amplie seu 

conhecimento, de forma consciente e empoderada. 

Outra vertente fortemente encontrada nos estudos são os trabalhos que já fazem parte 

desse processo de cursos interdisciplinares, e que puseram em prática estudos e novas 

descobertas dentro de programas que já se utilizam desse meio de ensino e aprendizagem. 

Acrescenta-se aqui a área da saúde como uma das mais identificadas nas publicações do tema. 

Ademais, a produção científica brasileira está fortemente identificada no nordeste brasileiro, 

no estado da Bahia amparada pela UFBA. Parte dos estudos que caracterizam tanto o 

surgimento, desenvolvimento e aplicação dos BI estão vinculados a estudos feitos por 

acadêmicos e professores da universidade. A qual desenvolveu um novo programa justamente 

amparado pelo programa PROUNI e a nova metodologia que visa os BI. Poucos trabalhos de 

demais regiões do país mostraram pesquisas de cursos e universidades que já utilizam dos 

bacharelados interdisciplinares em seus projetos. Dos que foram identificados nas buscas de 

modo geral, os resultados apontam para estudos que buscam compreender quais vantagens e 

como se desenvolve esse novo tipo de metodologia. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo do presente artigo foi apresentar os BI, expondo suas peculiaridades, sua 

implementação e produção científica brasileira sobre o tema. Os BI são constituídos em 

quatro cursos de bacharel: BI de Artes, BI de Humanidades, BI de Ciência e Tecnologia e BI 

de Saúde. Tais cursos montam o primeiro ciclo sendo pré-exigência para os outros e têm 

como objetivo uma formação geral integrando diversas áreas do conhecimento, saindo do 

padrão de ensino tradicional especialista. De acordo com os dados analisados neste artigo foi 



 

 

possível observar que as IES expandiram-se ao longo do século XX no Brasil. No entanto, 

muitos dos estudantes que tiveram acesso ao ensino superior vieram de origens mais ricas. 

Em 1920, foi criada a primeira IES brasileira designada “universidade”, sendo esta a 

Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), fundada pela reunião da Escola Politécnica já 

existente, Faculdade de Medicina e Faculdade de Direito. O aumento inesperado de 

instituições e número de vagas gerou alta competição para os estudantes e desafios dentro do 

setor, como altas taxas de desistência e vagas não preenchidas. Nesse ponto, o governo 

brasileiro interveio aumentando o financiamento público para o ensino superior, que era 

distribuído por meio de políticas públicas. 

Com a realização deste artigo constatou-se que o sistema educacional superior 

brasileiro não precisa dar importância somente em desenvolver recursos humanos para o 

universo trabalhista, mas igualmente criar cidadãos com senso crítico que sejam capazes de 

colaborar para resolução de problemas que são progressivamente graves da vida pública. No 

tocante à produção científica brasileira, percebe-se um volume muito baixo de estudos que 

abordam o termo “bacharelados interdisciplinares” e que a Universidade Federal da Bahia 

surge como a principal fonte de materiais na área. 
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