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RESUMO 
 
A motivação que orientou a escrita deste texto representa o 
exercício de articular uma temática de pesquisa a uma visão 
contemporânea de ciência que dê conta de enxergar o 
processo de pesquisa como um todo complexo e dinâmico que 
passa a exigir por isso, uma atitude interdisciplinar e de 
reforma do pensamento científico do pesquisador que ainda 
carrega impregnado em suas ações detalhes do modelo 
clássico de fazer ciência que exclui o sujeito e poda o processo 
de criação que envolve todo trabalho de pesquisa. As reflexões 
remetem às categorias que, possivelmente irão orientar o 
processo de pesquisa no sentido de se fazer conhecer os 
principais aspectos e em que condições o ensino superior na 
Amazônia vem ocorrendo.   
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Atitude Interdisciplinar. 
Processo de Pesquisa. 
 
ABSTRACT 
 
The motivation that guided the writing of this text is the exercise 
of articulating a thematic search to a contemporary view of 
science that accounts to see the research process as a whole 
complex and dynamic that now requires therefore an 
interdisciplinary attitude and reform of scientific thought the 
researcher who still carries ingrained in your details classical 
model shares of doing science that excludes the subject and 
pruning the process of creation that involves every piece of 
research. The reflections refer to the categories that will 
possibly guide the research process in order to make known the 
main aspects and the conditions under which higher education 
in the Amazon. 
 
Keywords: Higher Education. Interdisciplinary attitude. Process 
Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas três décadas, o ensino superior no país deu um salto quantitativo 

caracterizado, principalmente, pelo aumento do número de instituições, matrículas e 

abertura de novos cursos. Na dinâmica do processo de expansão desse nível de ensino, 

foram produzidos complexos e diversificados momentos que nem sempre têm dado conta 

de esboçar um quadro qualitativo desse crescimento à medida que se considera o fato do 

aumento do número de vagas e/ou instituições não ser a garantia da qualidade do ensino 

que será ministrado e nem do número de ingressantes que seguirão com sucesso a 

trajetória da graduação. 

O crescimento a que se refere o parágrafo anterior fez-se sentir em todas as 

regiões do Brasil. Em muitos lugares onde não havia instituições de ensino superior, foram 

criados novos campi, como resultado de uma política governamental, o Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), iniciativa voltada para a 

criação e implantação de novas instituições e extensão de campi fora da sede. Assim como 

esta, muitas outras iniciativas concorreram para o aumento do acesso de jovens ao ensino 

superior, principalmente aqueles das camadas menos favorecidas, mas isso será tratado 

nos próximos tópicos deste estudo. 

O objetivo principal deste trabalho consiste em estabelecer um ponto de discussão 

capaz de elucidar os desafios e possibilidades que encerram as trajetórias de muitos 

daqueles que conseguem ingressar no ensino superior na Amazônia. Destacando-se não 

somente o fato da existência das políticas governamentais, mas, sobretudo, da 

materialidade de tais políticas no interior das instituições de ensino.  

Reflete o esforço de articular uma temática de pesquisa a ser desenvolvida ao 

longo de um curso de doutorado, com os princípios e modos de abordagem da realidade 

social a partir do que Morin (2011) expõe sobre a necessidade do pensamento complexo e 

reconhecimento do campo de análise escolhido num todo sistêmico relacionado. Por isso, 

as considerações aqui tecidas foram elaboradas a partir da leitura de alguns textos de 

Morin, de Ludwing von Bertalanffy (2010) sobre a Teoria geral dos sistemas, dentre outros.  

Embora a temática da pesquisa seja um estudo sobre o ensino superior na 

Amazônia, há a necessidade de estabelecimento de um campo de análise a ser evidenciado 

nessa discussão, neste caso, foi elaborada a seguinte questão processual a partir da qual o 

debate será orientado: De que maneira ocorre o ensino superior na Amazônia? 

A primeira parte do texto apresenta, em linhas gerais, a proposta de trabalho que 

vai orientar a execução da pesquisa e tomada do campo de análise; a segunda parte traz o 

resultado da interlocução realizada com os autores supracitados destacando-se as questões 



 
 

                  

relacionadas aos desafios e possibilidades da pesquisa na ciência contemporânea que 

aponta a necessidade de superação do modelo que explica os fenômenos observáveis 

reduzindo-os à interação de partes isoladas desconectadas do todo. A partir disso, acredita-

se que será possível esboçar uma análise que dê conta de abarcar a temática e o campo de 

análise, na sua complexidade e dinamicidade.   

 

2 CONHECENDO UM POUCO DA TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

O campus universitário da Universidade Federal do Amazonas no formato atual de 

unidade e cursos permanentes sediado na cidade de Coari vai completar nove anos. 

Embora se reconheça as contribuições sociais, econômicas, políticas e culturais geradas a 

partir da implantação de um campus de Ensino Superior em uma cidade do interior do 

Amazonas é preciso lembrar que a presença desta universidade no município foi iniciada 

bem antes com a criação do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária 

– CRUTAC.  

Dentro de uma orientação extensionista, o órgão aproveitava as atividades dos 

concluintes de vários cursos de graduação na área da saúde que precisavam realizar 

atividades de internato rural, componente curricular obrigatório. Tais atividades consistiam 

na realização de atendimentos e orientações de saúde às populações urbanas e rurais dos 

municípios alcançados pelo projeto . 

A partir de 2006, o antigo campus avançado da UFAM em Coari ganha uma nova 

estrutura. Este processo de implantação de unidades permanentes ocorreu à época, em 

mais quatro municípios do interior do Amazonas, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constant e 

Humaitá. Tal processo foi motivado pela integração da Universidade Federal do Amazonas 

ao Programa de Expansão do Sistema Público Federal de Educação Superior no biênio 

2005/2006 do Governo Federal.  

Esta nova forma de inserção da UFAM no Município de Coari tem produzido 

impactos muito mais amplos na realidade municipal que aqueles conseguidos por meio do 

CRUTAC não somente pelo novo desenho institucional que garante maior estrutura e 

continuidade nas ações, mas também porque se construiu cercado de expectativas dos 

moradores que direta ou indiretamente estão sendo afetados pelo funcionamento da 

Unidade. 

O olhar sobre a importância que representa o ensino superior em cidades que 

carregam em suas conjunturas sociais, econômicas e culturais deficiências que terminam 

por afetar o nível de qualidade de vida dos habitantes desses lugares, exige também o 

reconhecimento dessas conquistas como resultado do esforço que muitos moradores, 



 
 

                  

cotidianamente realizam, no enfrentamento das condições amazônicas à medida que 

conseguem acessar, não só o direito à educação, mas também muitos outros direitos 

sociais que garantem uma vida digna.     

Atualmente, o município conta com a presença de duas universidades públicas com 

cursos superiores permanentes, a Universidade Estadual do Amazonas - UEA e a 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Além dos cursos oferecidos nas referidas 

instituições, há ainda os da modalidade de Educação à Distância, viabilizados por meio do 

projeto do governo federal Universidade Aberta do Brasil - UAB, e o Programa Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, que tem licenciado os docentes 

que atuam na rede pública de ensino.  

Ao passo que se considera o ensino superior como um todo organizado que 

interpenetra os diversos setores da sociedade, influenciando e sendo influenciado por esta, 

adere-se ao conceito de sistema apresentado por Bertalanffy (2010).  Segundo este teórico, 

tal conceito invadiu todos os campos da ciência exigindo por isso uma reorientação do 

pensamento científico que dê conta de enxergar os fenômenos sociais como sistemas, 

segundo ele, “a única maneira inteligível de estudar uma organização é estudá-la como 

sistema, uma vez que a análise dos sistemas trata a organização como sistema de variáveis 

mutuamente dependentes”. (BERTALANFFY, 2010, p. 28)  

O ensino superior, como um sistema organizado, é constituído por vivências e 

cercado de expectativas não só dos acadêmicos e de seus familiares, mas também dos 

moradores da cidade, que veem nesta instituição a oportunidade de melhorias nos serviços 

essenciais à prática da cidadania como saúde e educação por exemplo. E essas 

expectativas, experimentadas por todos que direta ou indiretamente convivem com a 

universidade, certamente estão entre os elementos que mantém esse sistema vivo e em 

funcionamento, apesar de todas as suas deficiências e limitações. 

No caso deste trabalho, o campo de análise eleito pela pesquisadora volta-se para 

o aspecto do acesso e permanência de jovens de camadas populares no ensino superior, 

tomando para estudo de caso o Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal 

do Amazonas sediado na cidade de Coari. Para a compreensão do processo de inserção 

desses jovens neste nível de ensino alguns eixos principais servirão de ponto de partida 

quando da realização da coleta de dados, quais sejam: o aumento da motivação entre os 

egressos do ensino médio pela sua inserção na educação superior; principais dificuldades e 

conquistas do acesso e permanência dos estudantes nestes cursos; condições 

socioeconômicas dos jovens que acessam o ensino superior e as implicações da presença 

da universidade no desenvolvimento local nos diversos setores.  



 
 

                  

Em nome do atendimento ao princípio constitucional de democratização da 

educação em todos os níveis, o governo lançou mão de alguns mecanismos que foram 

regulamentados como políticas educacionais que objetivam a expansão do ensino superior 

nas instituições públicas e/ou privadas. Tais mecanismos, que aparentemente têm ampliado 

o quantitativo de matrículas nas instituições, parecem não evidenciar a garantia de 

democratização do acesso a este nível de ensino, uma vez que o acesso ao ensino superior 

brasileiro, conforme revelam as estatísticas do Ministério da Educação, continua restrito a 

aproximadamente 12% dos estudantes na faixa etária de 18-24 anos. 

 À medida que tais políticas encontram-se no bojo que, de uma forma ou de outra, 

têm garantido a sobrevivência desse sistema, algumas considerações precisam ser 

elaboradas acerca da efetivação dessas medidas no interior das instituições, a fim de 

compreender até que ponto elas têm conseguido garantir o acesso e a permanência dos 

ingressantes. 

 

3 CIÊNCIA E REALIDADE: UM MOSAICO DE VISÕES PARCIAIS E CONFLITANTES. 

 

A questão posta na atualidade pelo pensamento científico contemporâneo é 

reconhecer conforme afirma Morin (2003, p. 94) que “[...] não apenas a parte está no todo, 

como o todo está inscrito na parte”. Isso pressupõe a compreensão de que a sociedade está 

presente em cada indivíduo e se manifesta de várias formas por meio da linguagem, da 

cultura, da adoção de normas, etc (MORIN, 2003). Da mesma forma, trabalhar a relação de 

acesso e permanência dos acadêmicos no ensino superior exige um olhar sobre as 

multidimensões que materializam a relação de cada indivíduo com a universidade. 

O grande desafio parece ser o de conseguir ultrapassar as barreiras impostas pelo 

modelo disciplinar que aprisiona o conhecimento à medida que o compartimentaliza em 

disciplinas estanques. Daí a observação de Morin quando o mesmo afirma da cegueira dos 

pesquisadores ao problema da complexidade e por isso a incompreensão do sistema. 

Reforça essa ideia a seguinte afirmação:  

 

Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a 
separar as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os 
problemas, em vez de reunir e integrar. Obrigam-no a reduzir o complexo ao 
simples, isto é, a separar o que está ligado; decompor, e não a recompor; e a 
eliminar tudo o que causa desordem ou contradições em nosso entendimento 
(MORIN, 2003, p. 15). 

 

Talvez por isso, a escolha do caminho metodológico em um processo de pesquisa 

é sempre problemático. Há sempre a insegurança por parte do pesquisador na definição de 



 
 

                  

sua metodologia de pesquisa. O fato é que a dificuldade em escolher um método e/ou os 

procedimentos que serão utilizados não deveria ser a primeira preocupação, uma vez que o 

problema nem sempre se concentra apenas na escolha desse método e/ou do instrumento, 

mas sim na atitude do pesquisador que nem sempre corresponde ao método escolhido, o 

que pode resultar em falhas no momento da interpretação dos dados e observação da 

realidade. 

É preciso que esteja claro para o pesquisador que nem todo procedimento vai 

conseguir dá conta de elucidar os processos de significação cultural, social e ética que 

envolve os indivíduos na teia do sistema de relações onde são processadas suas vivências 

e construídas suas representações de mundo. Por esse e outros motivos, é que se pode 

afirmar da inoperância de muitos métodos utilizados pelas ciências da natureza quando 

empregados nas ciências sociais. 

A partir do século XX, com o advento da cibernética e da teoria da informação, 

muitas concepções sobre o modo de fazer ciência entraram em colapso, isto é, até aquele 

momento conforme afirma Morin,  

 

as ciências realizavam o que acreditavam ser sua missão: dissolver a complexidade 
das aparências para revelar a simplicidade oculta da realidade [...] a literatura 
assumia por missão revelar a complexidade humana que se esconde sob as 
aparências de simplicidade (2003, p. 91).   

 

Começam então a surgir os trabalhos de muitos autores que buscam inserir nos 

meios científicos e acadêmicos uma noção diferenciada sobre aquilo que sempre foi 

concebido pela ciência clássica de forma separada, ou seja, o sujeito e o objeto. A nova 

visão esforça-se pela eliminação positivista que considera o sujeito como um ruído, uma 

perturbação que deve ser eliminado para o alcance do conhecimento objetivo (MORIN, 

2011). 

  No caso do estudo sobre o ensino superior, embora o foco esteja dado para a 

questão do acesso e permanência de jovens neste nível de ensino, a análise dessa 

realidade não pode ser reduzida ao levantamento do número de alunos que conseguem 

entrar e permanecer no ensino superior, tendo em vista que a questão do acesso e da 

permanência envolve muitos fatores que não podem passar despercebidos. É preciso saber 

quem, quantos, mas, também como conseguem acessar e permanecer. Da mesma forma, é 

preciso reconhecer que as dificuldades que muitos desses jovens sofrem para se manterem 

na universidade diferem de outras regiões.   

O conhecimento dessas variáveis só pode ser viabilizado a partir do momento em 

que o pesquisador assumir que às voltas de seu campo de análise existem os princípios 



 
 

                  

ocultos e/ou paradigmas que conferem a este suas características, definindo as visões das 

coisas e do mundo sem que os indivíduos tenham consciência disso (MORIN, 2011). No 

caso do ensino superior, é possível perceber que esses princípios ocultos atuam 

diretamente na criação de muitas representações que as pessoas possuem e lutam pela sua 

concretização. É comum entre a população de um modo geral, as seguintes afirmações 

sobre o ensino superior: “a oportunidade de alcançar uma formação profissional”, “ser 

alguém na vida”, “garantir uma vaga no mercado de trabalho”, dentre outras.   

Admite-se com isso que um estudo que pretenda aprofundar conhecimentos sobre 

as relações dos indivíduos com a universidade terá que, necessariamente, estar atento a 

todos esses fatores que mediatizam tal relação. Em se tratando de ensino superior na 

Amazônia, as variáveis derivadas das condições regionais tais como: condições do 

transporte fluvial, moradia para alunos de outras localidades, distanciamento das famílias, 

infra-estrutura da cidade para recebimento de novos moradores, rotatividade de professores, 

alunos da zona rural, etc., não podem ser negligenciadas na análise e compreensão do 

campo de análise sob pena de comprometer o resultado do trabalho por não refletir sua 

dinamicidade e complexidade.  

Analisar o ensino superior a partir da abordagem dos sistemas é compreendê-lo 

enquanto processo, ou seja, interessa saber de que maneira tem sido viabilizado este nível 

de ensino nesta região e principalmente quais os fatores que têm conseguido mantê-lo em 

funcionamento. Como as pessoas, mesmo em meio às dificuldades estão acessando e 

concluindo seus cursos? Todas estas questões são processuais e as respostas, dada a 

complexidade e dinamicidade da realidade, talvez encerrem incertezas e indeterminações. 

Por isso o esforço, como afirma Morin, de exercitar “[...] a não-cientificidade para produzir a 

cientificidade [...] (2001, p. 59).   

Entender o Instituto de Saúde e Biotecnologia como um sistema de organização 

vivo é também situá-lo como parte de um sistema maior que é o da educação superior no 

Brasil. É interessante pontuar que as políticas governamentais criadas com o propósito de 

ampliar o número de vagas nas universidades são também reflexos da pressão das 

demandas sociais que cada vez mais tentam ser inseridas neste meio em busca de garantir 

melhorias na sua qualidade de vida. 

Nos estudos de complexidade e na teoria geral dos sistemas não há a separação 

sujeito e objeto, posto que mundo e sujeito são inseparáveis. Por isso, é possível afirmar 

que um estudo que pretenda analisar de que forma o ensino superior ocorre na Amazônia é 

essencialmente um sistema aberto à medida que a compreensão dessa realidade vai 

envolver um conjunto de interações entre elementos diferentes que estão inseridos em um 



 
 

                  

ambiente imerso em incertezas ou indeterminações, na maioria das vezes, geradas pelas 

limitações sócio-históricas que condicionam muitos dos comportamentos sociais. 

Ainda que os dados estatísticos dos estudos sobre o ensino superior apontem o 

aumento das oportunidades educacionais neste nível, é preciso não perder de vista o fato 

do favorecimento e alargamento do mercado educacional que se fez proliferar por meio da 

abertura de muitas instituições privadas e concessão de bolsas de estudos nestas 

instituições para alunos de escolas públicas. A problemática parece ter assumido um novo 

posto, se antes não tinham vagas nas universidades, hoje há até sobra em algumas delas.  

Os mecanismos de expansão deram conta de ampliar o número de vagas e até de 

serem construídos novos campi em algumas localidades, mas nem todos que têm acessado 

esse sistema têm conseguido permanecer. As dificuldades são as mais diversas e todas 

concorrem para o aumento da evasão e retenção dos alunos nos cursos, quais sejam: 

dificuldade para conciliar estudo e trabalho, alto custo exigido para a manutenção de um 

curso de graduação, mesmo aquele oferecido em instituição pública, baixa produtividade 

nas disciplinas por conta das deficiências da educação básica, dentre outros. 

Embora ainda existam muitos lugares que a universidade pública ainda não 

chegou, é necessário admitir os avanços advindos do processo de interiorização do ensino 

superior a partir da implantação desses novos campi em municípios desta região 

amazônica, considerada por muitos, lugar isolado com gente de pouco saber. Tais avanços 

podem ser verificados não somente no número de pessoas que estão adquirindo uma 

formação em nível superior, mas, sobretudo, na ocorrência de mudanças na infra-estrutura 

sociopolítica, econômica e cultural das cidades que sediam tais instituições.  

A compreensão desses impactos passa a exigir do pesquisador uma postura 

flexível em relação à ciência, pois “[...] o verdadeiro homem da ciência é aquele que está 

disposto a abandonar todas as suas crenças no momento em que isso se prove necessário 

(SANTAELLA, 2008, p. 10)”. Por isso, é possível perceber o aumento da mobilização da 

população estudantil coariense, que passa a considerar viável a possibilidade de dá 

continuidade aos seus estudos, principalmente aqueles alunos de famílias de baixo poder 

aquisitivo que até pouco tempo não tinham perspectivas de ingresso neste nível de ensino. 

Karl Popper, na obra “Em busca de um mundo melhor”, quando se refere ao 

conhecimento e formação da realidade, afirma que a realidade consiste em três mundos 

interconectados e que, de algum modo, se interinfluenciam e se sobrepõem: o mundo 1: das 

coisas materiais; o mundo 2: das vivências dos seres humanos; e o mundo 3: dos produtos 

objetivos do espírito humano. A partir dessa ideia, é possível afirmar da emergência que 

assume o desenvolvimento do pensamento sobre a complexidade da realidade, pensamento 



 
 

                  

este que não negligencie que todo homem é uno e múltiplo envolto num sistema que não 

separa o mundo dos sujeitos do mundo dos objetos.  

  

4 CONCLUSÃO 

 

A atividade científica tem assumido, há algum tempo, papel relevante nos debates 

entre estudiosos preocupados com a insuficiência do modelo clássico de fazer ciência, e 

pouca viabilidade de instalação de um novo formato que possa dá conta de elucidar o papel 

da ciência na compreensão e construção de visões sobre a realidade não mais restrita aos 

interesses práticos de dominação das coisas do meio natural e sujeição dos homens aos 

seus ditames, mas, sobretudo, da utilização desses conhecimentos científicos em prol da 

emancipação da humanidade. 

A partir do momento em que se considera a complexidade da realidade e a 

condição do homem como uma unidade composta de multiplicidades, se torna inviável a 

concepção clássica a respeito da prática científica como sendo o puro reflexo do real; se o 

homem é um ser composto por multiplicidades e em contrapartida, a ciência, em nome da 

objetividade científica exclui as condições humanas, o sujeito individual e tudo o que está 

em sua volta, isto é, o meio cultural traduzido por meio de crenças, costumes, valores, 

princípios, etc., não haveria espaço para este homem nesse modelo de ciência. 

A ideia que vem sendo difundida em muitos espaços acadêmicos tem sido a de 

romper com o modo disciplinar de ensino e aprendizagem, tão arraigado nas instituições 

educativas em todos os níveis, como forma de estabelecer os vínculos entre as diversas 

áreas do conhecimento e propiciar a construção de uma visão sobre a realidade que não se 

limite aos aspectos locais, mas também, globais que de uma forma ou de outra influenciam 

um ao outro.  

O importante é desconstruir modelos impostos e compartimentalizados que 

negligenciem a interação que sustenta toda relação que envolve um sujeito que conhece e a 

realidade a ser conhecida. Na teoria dos sistemas as tensões originadas no processo de 

pesquisa não devem ser opositivas, mas, sim complementares, já que sujeito e campo de 

análise estão conectados em rede. 

Não seria possível traçar uma análise da complexidade do ensino superior na 

Amazônia partindo somente do número de alunos que conseguiram colar grau em um dado 

período, pois esses dados só forneceriam um quadro estatístico que não daria conta de 

elucidar o que de fato contribuiu para que esses alunos tivessem sucesso em detrimento de 

outros que não alcançaram a formação, ou seja, o que interessa para os estudos de 

complexidade não é o resultado, mas sim o processo que levou a tal. 



 
 

                  

Uma vez compreendido o ensino superior como um sistema vivo, admite-se a 

necessidade do trabalho de pesquisa estar atento aos aspectos que envolvem a realidade 

não só objetiva, mas também representacional dos sujeitos que de uma forma direta ou 

indireta estão envolvidos no referido sistema. Do ponto de vista de Jakob von Uexkull, 

biólogo estoniano que propõe o conceito de umwelt, termo traduzido como mundo à volta, 

mundo entorno ou mundo particular (VIEIRA, 2006); a sobrevivência de um sistema vivo é 

garantida a partir das interações e trocas efetivadas entre este e o ambiente que está em 

volta. 

Por isso, a pergunta que vai orientar o processo de pesquisa sobre a temática do 

ensino superior, embora esteja resumida na questão: De que maneira ocorre o ensino 

superior na Amazônia? A verdade é que ela envolve muitas outras questões que vão 

precisar ser feitas ao longo do caminho do conhecimento sobre esta realidade, pois ainda 

que o ensino superior, e particularmente a Universidade Federal do Amazonas, tenha mais 

de cem anos, a relação que o processo de interiorização estabeleceu com os moradores 

dessas cidades que estão sediando os institutos, assumem novos significados à medida que 

evidencia não só aspectos regionais, mas locais que, de forma inevitável, contribuem para a 

dinamicidade desse processo que envolve muitas dificuldades, mas, sobretudo, conquistas.   
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