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O trabalho de iniciação científica e o sistema de produção 
capitalista: um paralelo entre a atividade de bolsista e o sistema 

de fábrica1 

Ana Cristina Garcia Dias  
Carla Dalbosco2 

Introdução  

A Ciência é uma atividade humana que está em constante mudança 
no decorrer da história e reflete as inúmeras diferenças entre aqueles que a 
pensam e realizam. É a própria dimensão humana da Ciência, a sua 
existência em contextos sociais e políticos, que a torna assim, 
completamente comprometida com o meio.  

O conhecimento científico pretensamente neutro busca novos aportes e 
descobertas, mas apenas na medida em que estes não proponham mudanças 
estruturais, apenas mudanças que mantenham a estabilidade do sistema. É o 
tão falado mudar para não mudar. Adapta-se às condições externas a fim de 
manter internamente a posição de neutralidade e ausência crítica. 

Torna-se relevante, então, pensarmos em nossos modelos de fazer 
Ciência. A própria divisão em áreas exatas e humanas reflete uma visão 
fragmentada de homem, seja entre o corpo e a alma, seja entre o pensar e o 
fazer. Segundo Patto, (1984) a Psicologia, longe de romper com a ideologia 
dominante, traz a esta última o apoio de seu aparato técnico e de seu 
arcabouço teórico, nascendo profundamente comprometida com uma 
demanda social e uma determinação ideológica específicas. De alguma 
forma, a Psicologia surgiu para atender às necessidades sociais de 
selecionar, orientar, adaptar e racionalizar, visando o aumento de 
produtividade. Para ser promovida à categoria de Ciência, a Psicologia 
sente necessidade de aperfeiçoar seu instrumental metodológico 
elaborando-o à imagem e semelhança das Ciências Naturais. Com isso, 
desenvolve-se uma tendência reducionista. Essa importação de modelos de 

                                                      
1 Este trabalho teve resumo publicado no VI Salão de Iniciação Científica da UFRGS e nos 
anais da XXIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia de Ribeirão Preto. 
2 Estagiárias de Psicologia do Trabalho do curso de Psicologia da UFRGS. Este trabalho foi 
realizado sob supervisão da professora Maria da Graça Corrêa Jacques. 
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outras ciências instaura, a nível teórico-conceitual, na Psicologia, uma 
analogia entre meio natural e meio social e abre caminho à ideologia 
adaptacionista como concepção norteadora da ação do psicólogo, 
colocando-o no mesmo nível da ideologia política dominante. A análise das 
relações entre homem e sociedade mascara a existência de classes, da 
ideologia e do poder e exclui, metodologicamente, a dimensão histórica dos 
fatos sociais. Portanto, a finalidade do trabalho do psicólogo é a 
racionalização do comportamento do indivíduo no meio social, em função 
dos próprios interativos sociais, valendo-se das noções de condicionamento 
e de aprendizagem como mecanismos constitutivos do comportamento.  

A Psicologia torna-se, então, mais um instrumento para alienação do 
homem, além de tornar-se a si própria um arcabouço alienado. Essa 
apropriação dos modelos de ciências exatas a distancia de seu objeto, o 
homem. 

Se pensarmos na instituição universitária, ela se torna uma usina que 
fabrica modelos, modelos pautados pelas relações sociais. As experiências 
que visam propiciar interação teoria/prática (estágios, familiarizações) 
demonstram claramente como há um distanciamento entre o que está sendo 
estudado e o que é a atividade prática. Talvez possamos encontrar, dessa 
forma, um modelo taylorista (onde ocorre uma dissociação entre a 
concepção e a execução) transposto para a educação universitária.  

Decca (1982), em seu livro O nascimento das fábricas, demonstra 
como a interposição da figura do negociante entre o mercado e a produção 
artesanal representou um momento no qual se impôs a esta produção a 
figura indispensável do capitalista, criando-se uma hierarquia social sem a 
qual o próprio processo de trabalho fica impossibilitado de existir. Nessa 
divisão social, tornou-se imperiosa a figura do capitalista no interior do 
processo produtivo, e o trabalhador ficou distante do mercado.  

Realizando uma transposição para o modelo de pesquisa, podemos 
presumir que a figura do orientador é indispensável ao processo, uma vez que 
este detém o saber e a autoridade sobre a produção acadêmica, e sem essa 
figura fica vetado aos alunos uma inserção à área da pesquisa científica. 
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Problemática estudada  

Os pesquisadores buscam pensar a realidade e produzir 
conhecimentos sobre esta.  

Não podemos nos esquecer que a produção científica, como toda 
produção, tem um objetivo. Ela está a serviço de alguém e alguém a 
financia; portanto, é impossível pensarmos numa produção neutra, 
desvinculada de interesses econômicos.  

Como se produz? Por que produzimos? O que é feito com esse saber?  

A partir de um determinado discurso que encontramos em nosso 
meio universitário sobre a produção do conhecimento como fator básico 
para nossa formação profissional, ficamos nos questionando acerca da 
prática vivenciada como bolsistas de iniciação.  

Observamos que o capital, através do seu modelo de produção, 
estabelece relações que produzem uma incapacidade do pensar. Os modelos 
já estão dados, e toda proposição nova passa por um cerceamento social.  

Em que medida um bolsista de iniciação científica, cujos objetivos de 
seu trabalho são o de uma apreensão global teórica e prática — do processo 
pesquisa atinge seus objetivos?  

O universitário não está reproduzindo as demais relações existentes 
em nosso sistema produtivo e, consequentemente, reproduzindo as relações 
de poder estabelecidas entre patrão e empregado? E, pode-se pensar ainda, 
em que medida um pretenso conhecimento teórico possibilita ao bolsista o 
reconhecimento de sua produção? Essas relações estão sendo pensadas no 
meio acadêmico? É o bolsista senhor de sua produção? Como sua atividade 
criadora pode estar espelhada em seus trabalhos, uma vez que devem 
submeter-se a esse cerceamento vigente dado pelo orientador? O fato de a 
Psicologia inspirar-se no modelo das ciências exatas não torna mais 
dissociada a atividade de bolsista de iniciação científica? Como estão essas 
relações na área das ciências exatas?  

Buscando refletir sobre essas questões, entrevistamos 6 estudantes 
universitários engajados em algum projeto de pesquisa (3 do curso de 
Psicologia e 3 do curso de Matemática Computacional). Todos recebiam 
auxílio financeiro pela realização de suas atividades.  
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As entrevistas foram gravadas e tinham um roteiro preestabelecido a 
partir das questões norteadoras do estudo. Os discursos coletados foram 
analisados a partir de princípios da metodologia proposta por Pagés e 
colaboradores (1990), em que se privilegiou a divisão em unidades 
intencionais de discurso, agrupados em temas emergentes e rubricas 
propostas pelas questões norteadoras.  

Na análise que apresentamos a seguir, procuramos compreender as 
temáticas a partir de um recorte teórico que aqui denominamos 
considerações a partir das entrevistas.  

Considerações a partir das entrevistas  

Ao pensarmos na atividade de pesquisa, tal como é praticada em 
nosso meio acadêmico atualmente, a divisão do trabalho intelectual e 
braçal fica explícita. O bolsista caracteriza-se por desenvolver atividades 
que correspondem às atividades manuais e, ao orientador, cabe o 
planejamento e concepção do trabalho.  

A atividade de pesquisa é referida como algo difícil tanto a nível 
teórico como prático. É um tipo de atividade que possui características 
próprias. Também o processo de produção, atualmente, é algo difícil de ser 
compreendido, é uma coisa complexa, da qual não se possui um domínio. 
No depoimento abaixo fica claro que a entrevistada não tem domínio de sua 
produção e nem do seu produto. O reconhecimento de sua produção é 
difícil, embora essa ocorra. 

A produção, ela é em conjunto, muitas vezes ela é até oculta (...) vai 
se produzindo aos pouquinhos, quando tu vês tem alguma coisa 
acabada. E até tu não sabes onde está a tua parte, às vezes, nessa 
produção. Mistura tanto que tu não consegue, ah, tá lá uma 
partezinha do que eu fiz (Miriam, Psicologia).  

A própria atividade de pesquisa é vista como algo complexo e 
diferenciado de outras formas de trabalhos. Não há um reconhecimento 
imediato, e a expressão desse reconhecimento no produto é difícil de ser 
expresso.  

(...) é um trabalho de pesquisa que, por si só, acho que é uma um 
pouco diferente. Pesquisa, prá um monte de gente, é uma coisa inútil. 
Porque é um descaso. É um descaso com a pesquisa. (...) Quer dizer, 
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ninguém acha que tem muita utilidade, tudo tem muita utilidade. (...), 
a gente faz a maioria das coisas são conhecidas, mas porque a gente 
não tem conhecimento prá fazer uma coisa que é genial. A gente tá, a 
gente é aluno de graduação. Às vezes, modifica um pouco, ou tenta 
rodar no computador pior ou melhor, prá ver o que que dá. Então, às 
vezes, sai alguma coisa razoavelmente útil, né (...) (Celso, 
Matemática Computacional). 

Alguns bolsistas sentem dificuldade em ter uma noção do conjunto 
da pesquisa, de como suas atividades se inserem num contexto maior. O 
seguinte depoimento ilustra esse ponto:  

Bom, como eu disse, eu trabalhei bastante em esquemas numéricos. 
Tá, tá um pouco relacionado. Trabalhei um pouco com aplicações em 
dinâmica de fluidos, também tá um pouco relacionado. Mas entende, 
eu realmente, isso que tu perguntou a pouco, essa ideia de ver como 
as coisas se articulam, realmente eu não tenho (Jefferson, 
Matemática). 

É interessante constatarmos como há desapropriação do 
conhecimento. Muitas vezes, há uma ideia do que é fazer pesquisa antes de 
inserir-se na mesma, o que não coincide com que ocorre depois que dela se 
participa: 

Eu achava que (pesquisa) era uma coisa assim que tinha início, meio 
e fim. Que eu entraria numa pesquisa né, conheceria bem toda a 
pesquisa, a pessoa que tá fazendo a pesquisa, entraria em contato 
com ela, o que ela tava querendo, os objetivos que ela tem. 
Trabalharia não digo do início ao fim, mas pelo menos ter uma certa 
ideia, de onde eu trabalhasse, que que eu tava fazendo do início ao 
fim daquela pesquisa (Miriam, Psicologia). 

No depoimento de Miriam, essa situação está bem caracterizada — 
ela não consegue se identificar, nem identificar a sua produção no conjunto 
do processo.  

Aqui, fica explícita uma expectativa de conhecer bem todas as etapas 
do processo, de que a tarefa seria um conjunto de práticas que lhe 
possibilitariam um melhor entendimento do conjunto total.  

Entretanto, o que se observou é que não há uma continuidade da 
atividade. A fragmentação desse processo não permite ao sujeito vislumbrar 

61 
 

como os dados empíricos, no caso da pesquisa, são base para as abstrações 
teóricas resultantes.  

Tal como no sistema de fábrica, mais especificamente comparando 
ao modelo taylorista, não se tem a visão do processo como um todo. A 
fragmentação das atividades ocorre a tal ponto que a matéria-prima se 
transforma em outro produto, por vezes por um processo mágico, na visão 
do produtor. Tanto o produto como o processo são vistos como estranhos ao 
produtor. Toma-se necessário um esforço para que ocorra esse reconhecimento.  

Também fazendo outra analogia ao modelo de organização do 
trabalho, o aluno tem momentos específicos em que se dá o aumento de sua 
produção. Parece que a atividade científica se sujeita às demandas do 
mercado — no caso, do meio acadêmico. Para o aluno, o final do semestre é 
um momento de aumento da produção, quer seja através de provas e 
trabalhos, quer seja através das demandas da atividade científica. Então, por 
não cumprir uma carga horária determinada durante o semestre, o aluno 
sujeita-se a essa demanda sem um maior questionamento.  

A alienação ocorre quando o homem não consegue se apropriar da 
subjetividade incutida no produto, não se reconhecendo no mesmo. Este 
torna-se, então, estranho ao trabalhador, sendo visto como um poder 
independente de quem o produziu (Marx, 1989).  

Os bolsistas se engajam, nessas atividades, visando a aquisição de um 
saber, de um enriquecimento de currículo e de uma remuneração, uma vez 
que cumprir todas as exigências acadêmicas concernentes ao curso os 
impossibilita de procurar um outro trabalho fora do meio acadêmico devido 
ao tempo a ser despendido em tal ocupação.  

Sabemos que a bolsa de iniciação científica tem um valor para quem 
deseja prosseguir em uma carreira acadêmica, serve como currículo e 
experiência. Ser bolsista, para quem almeja continuar carreira acadêmica, 
em analogia ao sistema de produção capitalista, é ser mão de obra já 
“especializada” (no sentido de que já se conhece uma parte do processo, 
não se parte do zero).  

O bolsista é uma força de trabalho que se submete à supremacia do 
capital simbólico, além do real. Podemos fazer uma analogia entre o 
capital-moeda e o capital-conhecimento. O conhecimento, tal como a 
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moeda, acaba se transformando em um fim em si mesmo, autorreproduzindo-
se. Vemos, então, que há um paralelo entre o acúmulo de riquezas e o 
acúmulo de conhecimentos. Um dos principais motivos que levaram os 
estudantes desses cursos de graduação a tornarem-se bolsistas foi a busca 
pelo conhecimento que é adquirido através da bolsa de iniciação.  

O meu interesse bastante inicial foi curricular, mais que pelo salário, 
eu até tinha interesse em trabalhar. (...) já tinha o interesse de 
trabalhar em bolsa e até, se fosse necessário, ser voluntária, trabalhar 
de graça, eu tava interessada, eu queria aprender como é que se faz 
pesquisa, esse era o meu interesse e só (Miriam, Psicologia).  

Podemos constatar, em todos os depoimentos, que a atividade de 
pesquisa era algo almejado, a qual seria realizada mesmo que não houvesse 
remuneração para tanto. O capital, além de simbólico, é também 
considerado, objetivamente, um capital-moeda. Observa-se, em alguns 
casos, considerações referentes a essa questão, na medida em que é 
afirmado pelos bolsistas que esse trabalho possibilita uma obtenção de 
algum dinheiro para gastos pessoais.  

(...) Eu queria ser bolsista, em primeiro lugar, porque já é um... tu 
estuda por fora, ganha mais conhecimento e ganha um dinheirinho 
(Celso, Matemática).  

A busca pela atividade de iniciação é relatada por alguns como a 
oportunidade de se poder entrar em contato com uma atividade prática na 
área de escolha profissional. Aqui, há a busca do resgate do saber como um 
todo, que não dissocia a prática da teoria.  

Entretanto, como podemos ver, isso não é o que de fato ocorre. O 
estudante tem uma oportunidade de aprofundar outras áreas de 
conhecimento ainda distantes de uma aplicação prática. O conhecimento, tal 
como o capital, é uma mercadoria valiosa a qual justifica a exploração.  

Então eu participei de todas as etapas da pesquisa, eu não fui usada 
assim como mão de obra (...) A gente trocava. E foi muito válido em 
termos de aprendizado. Que eu não me senti usada assim como mão 
de obra, que é o que eu vejo muito bolsista falar. Vejo que tem um, 
muitas pessoas que dizem que participam de um monte de pesquisas 
e não ficam em nenhuma. (...) Claro que a gente é usado, mas que 
não é só isso. Que a minha bolsa não serve prá aprender catar 
sujeitos, que não é isso que... O que eu acho é que tem realmente um 
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aprendizado de pesquisa. (...) E isso vem da própria bolsa, que é uma 
bolsa que exige que tu faças e o orientador só te supervisiona. Tu não 
coleta dados e dá prá ele trabalhar (Débora, Psicologia).  

Vemos, aqui, Débora comparando a atividade de pesquisa com o 
trabalho, enquanto sofrimento.  

A bolsista constata que existem situações em que observa uma 
dissociação evidente da prática e do aprendizado a que a bolsa se propõe. 
Ao mesmo tempo, ela afirma que há, realmente, uma exploração, sentindo-
se usada de certa maneira.  

Cremos ser muito significativo esse depoimento, na medida em que 
nos demonstra que o sujeito incorpora essa mentalidade capitalista, uma vez 
que, aqui, há um assujeitamento a esse “ser explorado” em troca de um 
saber, que é proporcionado pela atividade de iniciação científica.  

O conhecimento, ao mesmo tempo, que é capital, é também 
mercadoria a ser consumida por esses estudantes, fechando-se, assim o ciclo 
de produção e consumo capitalista, viabilizando a exploração do sujeito. 

Além do capital, o tempo acabou servindo como uma arma em cima 
da qual se moldou toda estrutura social de trabalho, principalmente o 
sistema fabril.  

Na atividade científica, o tempo tem uma conotação diferente. É 
claro que há o ritmo estabelecido, pois existem prazos a serem cumpridos, o 
orientador tem de prestar contas das atividades realizadas pelo bolsista etc. 
Mas há uma maior permeabilidade, não há tanta rigidez na questão de horas 
de trabalho como em outras atividades em geral.  

Tanto os bolsistas da Psicologia quanto os da Matemática dizem não 
ter uma cobrança em relação a horas semanais. Há uma convenção de que 
seriam 20 horas semanais de trabalho, mas esse tempo varia muito em 
relação à época do semestre e à quantidade de atividades. Talvez, dessa 
situação, decorra a dificuldade de verem o seu trabalho associado a uma 
atividade empregatícia formal e até de categorizá-la como um emprego.  

Embora se perceba, nesse discurso, uma referida liberdade de 
agenciamento do tempo empregado na execução das tarefas pertinentes à 
bolsa, foi possível verificar que não há um real controle que possibilita o 
domínio do tempo empregado. Constata-se isso nos discursos através de um 



64 
 

controle externo que é dado ou pelo período do semestre em que se está 
(férias, período antecedente a apresentação de trabalho) ou mesmo da 
distribuição das tarefas. Observe os depoimentos:  

(...) É tu não saber como é o teu tempo ali dentro. Tu não tem como 
gerir isso, tu mesmo. Ah, hoje eu vou trabalhar tantas horas aqui 
dentro (...) tu pode até pode entrar na sala né, mas tu não tem o que 
fazer. Para fazer o que lá dentro? Tu fica esperando que alguém te 
chame. Olha, tem isso e isso prá fazer até o dia tal, dai tá. Aí sim, tu 
te organiza. (...) (Miriam, Psicologia).  

(...) Eu tinha que ficar lá na sala, o tempo todo, esperando aparecer os 
alunos. Aí não gostava muito daquilo. Achava perda de tempo, 
achava que ele devia estar me orientando para eu estudar mais 
matemática, e não ficar ali esperando os outros aparecerem. 
(Jaqueline, Matemática).  

Segundo Decca (1982),  

introjetar um relógio moral no coração de cada trabalhador foi a 
primeira vitória da sociedade burguesa, e a fábrica apareceu desde 
logo como uma realidade estarrecedora onde este tempo útil 
encontrou o seu ambiente natural, sem que qualquer modificação 
tecnológica tivesse sido necessária. (p.10)  

O trabalhador, como no caso o bolsista, passa a introjetar e reproduzir 
o modelo de produção dado.  

É que já conversando uma vez com ele (orientador), ele era uma 
pessoa que, ele é também um outro professor que tem aqui, disseram 
assim, que eles procuravam e estudavam sozinhos, não precisava 
chegar um professor e dizer, pega esse livro e estuda. Eles iam na 
biblioteca e procuravam o livro para fazer o exercício sozinho. 
Ninguém precisava mandar. E eu disse que a maioria das pessoas não 
são assim, precisam alguém chegar e cobrar um pouco. Eu preciso 
um pouco de cobrança, se não me cobram, eu vou adiando. Assim 
como eu, a maioria das pessoas que eu estou convivendo precisa, se 
não forem cobradas vão adiando, adiando, adiando e, quando vão 
ver, tem tanta coisa, acumulou tanto que não conseguem mais 
colocar as coisas em dia (Jaqueline, Matemática Computacional).  

Alguns bolsistas se veem tão inseridos neste modelo, que não 
conseguem trabalhar, caso não sejam “cobrados”.  
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Foucault (1979) diz que o poder moderno não é mais, 
essencialmente, uma instância repressiva e transcendente, mas uma 
instância de controle, que envolve o indivíduo mais do que o domina 
abertamente.  

As relações entre o orientador e o bolsista são calcadas numa 
pretensa liberdade do segundo em relação ao seu trabalho (escolha de 
horários etc.), mas, invariavelmente, em maior ou menor grau, o bolsista 
sempre estará em função dos interesses do orientador. Vemos isso nos 
depoimentos abaixo:  

(...) Depois, no outro ano, comecei a pegar outro projeto, pegar esses 
temas, pega um determinado tema sempre em torno da proposta 
inicial. Repito que é a que está lá no projeto da bolsa de iniciação 
científica. Para você pedir uma bolsa de iniciação, você tem 
diretrizes ali (Jefferson, Matemática Computacional).  

(...) Ela dá uma liberdade muito grande prá ti trabalhar. Existe uma 
cobrança, é óbvio, mas a relação, assim que tu tem a bolsa, e ela tem 
que prestar contas do trabalho que é feito em função disso. Porque 
ela é a coordenadora, ela é orientadora, a bolsa é dela, o projeto. (...) 
então isso ela nos cobra, esses resultados que ela precisa mostrar, 
mas ao mesmo tempo, como a gente vai colher esses dados, como a 
gente vai desenvolver o projeto, ela nos dá uma liberdade muito 
grande.(...) Então, de alguma forma, todos os projetos tem que estar 
vinculados a este projeto maior, que engloba esses subprojetos 
(Diogo, Psicologia).  

Há uma proposta de trabalho, sempre em função de algo anterior, um 
assunto do interesse do orientador, um assunto para o qual a verba de 
pesquisa foi destinada. Observamos que o próprio bolsista justifica toda 
essa estrutura sob a qual a pesquisa está apoiada. Essa estrutura é dada 
como natural, não ocorrendo maiores questionamentos. A liberdade de 
escolha do método é tida como um mérito do orientador; o mesmo podemos 
ver na colocação abaixo, na qual a possibilidade de discussão de ideias é 
tida como uma possibilidade vantajosa, não como um direito natural.  

(...) Claro, o projeto era dele, só que teve muita troca assim, tinha 
discussão, não é uma coisa assim, ele te dá e tu faz (...) eu me senti 
trocando ideias, claro que não é assim, de igual para igual, mas com 
chance de colocar as coisas que eu penso (Débora, Psicologia).  
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A dominação e o controle se dão também a nível mais objetivo com a 
explicitação dos mecanismos de dominação. Assim sendo, o 
professor/orientador vale-se de sua posição hierárquica para exercer toda a 
autoridade que lhe é atribuída. Isso é expresso nos depoimento abaixo:  

Mas claro que tem essa relação com o que sabe mais, de um que te 
supervisione, de um que te controle (Débora, Psicologia).  

Ah, este professor tinha um lance assim, quando eu larguei a bolsa, 
ele me falou assim, eu quero perguntar para o teu próximo orientador 
se tu é uma boa... uma boa... Não, não, porque nós simplesmente nos 
pegamos. E todos os alunos quase meio que foram assim, teve um 
rapaz que ele disse ‘se tu não entregar o programa que eu pedi pra tu 
fazer, eu vou dar um parecer desfavorável para ti na Fapergs’ 
(Jaqueline, Matemática Computacional). 

Aqui apresentamos algumas temáticas presentes nos discursos colhidos. 
Outras tantas poderiam ter sido consideradas, visto a riqueza do tema. 

Conclusões  

Nosso objetivo, neste estudo, foi estabelecer uma relação entre as 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas nos cursos universitários e o modo 
como o trabalho é organizado na sociedade atual, inspirado no Sistema de 
Fábrica (Decca, 1982).  

Segundo Albornoz (1987), o processo de trabalho é uma atividade 
dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de apropriar os elementos 
naturais, as necessidades humanas; é a condição necessária da vida humana. 
Mas, muitas vezes, o trabalhador não consegue ver onde pode ser 
enquadrada a sua produção. É um produzir para quem?  

Dentro do espaço acadêmico, o bolsista não produz para si, mas está 
a serviço de uma organização maior, a própria atividade científica. Isso se 
dá de forma similar ao que ocorre na fábrica, onde o operário não produz 
para seu uso pessoal, mas sim para o capitalista que representa a instância 
última determinante das normas de produção.  

O orientador representa, metaforicamente, o capitalista enquanto 
gerador e detentor da mercadoria.  
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Vemos, aqui, que o saber é, ao mesmo tempo, o produto e a 
mercadoria, que o bolsista busca, incessantemente, dentro do meio 
acadêmico, querendo, também, tornar-se possuidor desse valioso 
conhecimento, que dá status e posição.  

Ele próprio, tal como o operário, embora detenha determinado saber, 
tem pouca consciência desse saber. Pois o saber, tal como o produto, é 
propriedade do capitalista, não de seu produtor imediato. Assim sendo, o 
produtor vai em busca de um determinado produto — no caso, o saber — 
que é, como vimos, manipulado e determinado pelo capitalista.  

O bolsista não sabe sequer para quem produz. Nos cursos aqui 
investigados, não se percebe maiores questionamentos acerca dos objetivos 
e funcionalidade de cada tarefa. O conhecimento é visto como algo externo 
a ser buscado, não construído. O orientador sabe mais, é alguém que pode 
lhe passar o conhecimento almejado, e a bolsa é o caminho para essa 
obtenção. Entretanto, em alguns momentos, esses bolsistas se veem como 
mero tarefeiros, não como construtores/produtores de conhecimento.  

Da mesma maneira que há uma subordinação do trabalho ao capital, 
há certa subordinação da atividade de pesquisa à necessidade de produção 
científica do saber. Assim como o trabalhador trabalha sob o controle do 
capitalista, a quem pertence o seu trabalho, também o bolsista vive um tipo 
de relação semelhante. Por maior autonomia que os bolsistas revelem no 
modo de realizarem o seu trabalho, estão, invariavelmente, subordinados à 
linha de pesquisa do orientador, produzindo de modo a ampliar áreas que 
são de interesse do próprio orientador, que é o único que detém o 
conhecimento geral sobre o que está sendo realizado.  

Portanto, são as relações de poder que tomaram conta do espaço 
acadêmico, passando a reproduzir as formas hegemônicas presentes na 
sociedade. A ciência corre o risco de cair nessa parcialidade — diríamos, 
até, nessa estagnação.  

Os modos de se fazer ciência devem ser constantemente discutidos, a 
fim de evitar que se recaia numa medíocre reprodução e repetição dos 
padrões sociais já estabelecidos.  
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A partir da realização deste trabalho, foi possível obter um melhor 
entendimento sobre o papel que tanto os bolsistas da Psicologia, quanto os 
da Matemática, ocupam na reprodução do modelo hegemônico.  

Observou-se uma série de pontos em comum entre os dois grupos, o 
que reflete uma visão de mundo que está acima de qualquer diferenciação 
de área de trabalho. Essa visão, que consiste na reprodução do modelo 
social, abarca todo o sistema universitário (incluindo bolsistas e 
orientadores), tanto nas chamadas áreas exatas quanto nas áreas humanas.  

Essa semelhança foi efetiva nos dois grupos, aparecendo mais 
claramente na questão da separação entre trabalho manual e intelectual e 
uma evidente dominação que se estabelece a partir do orientador como 
sendo a figura que detém o poder.  

Na Psicologia, isso fica um pouco amenizado na medida em que há 
uma efetiva preocupação com a aplicação do saber, do uso da bolsa muito 
mais como um veículo de aprendizagem do que como um meio de trabalho. 
Também uma preocupação social característica das Ciências Humanas 
ameniza um pouco essa questão. Os bolsistas da Psicologia, talvez, realizem 
maiores questionamentos acerca de seu papel e envolvimento no tipo de 
pesquisa. 

Já na Matemática, é mais difícil obter essa noção, aparentemente 
porque a dissociação é maior entre a pesquisa e sua aplicação. Apesar de os 
bolsistas também procurarem a bolsa com o intuito de aprendizagem, eles 
demonstram não ter muita ideia de como esse conhecimento pode servir 
socialmente, ou então têm ideias genéricas acerca das aplicações de seus 
conhecimentos de bolsa. Neste grupo, foi mais enfatizado que a bolsa de 
iniciação era um estímulo para permanência no curso, além, também,de ser 
uma complementação do currículo. Nela, o aluno tem chance de aprender 
coisas que não verá no curso de graduação.  

A dificuldade de caracterizar a bolsa como trabalho ficou clara em 
ambos os grupos, demonstrando que a noção de trabalho ainda não é um 
construto fechado, estanque. Realmente não pode ser tomada como um 
emprego, pois a remuneração não é o principal objetivo, embora seja 
considerada. Todos os bolsistas enfatizaram mais a questão de aprender a 
realizar uma pesquisa, demonstrando claramente que essa aprendizagem é 
importante para prosseguir numa carreira acadêmica.  
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Não se pode esquecer que a Ciência está intimamente ligada ao 
contexto social e político da sociedade, não podendo ser vista sem uma 
aproximação deste. A Ciência é mais um instrumento na construção da 
história da sociedade, o que possibilita traçar paralelos entre as atividades do 
bolsista e do operário. O que mais os diferencia é a qualidade de seu produto. 

O atual contexto histórico está a clamar por mudanças, as quais 
devem surgir dentro do próprio processo de produção, seja na fabrica ou na 
academia. Talvez isto se torne possível quando houver um questionamento 
de como se estabelecem as relações de poder nas próprias bases da 
produção científica. Somente se efetivarão mudanças a nível social no 
momento em que se tornar claro a serviço do que, como e para que são 
empregados determinados métodos. O próprio bolsista deve ter claro o 
papel que ocupa nessa reprodução do modelo hegemônico, tentando 
vislumbrar que objetivos tem e a quem serve o fluxo de seu trabalho.  
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