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I. 
Penso que é um equívoco colocar a relação entre universidade e socie-

dade como relação de exterioridade, isto é, tomar a universidade como uma 
entidade independente, que precisa encontrar mecanismos ou instrumentos 
para relacionar-se com a sociedade. Ao contrário, a universidade é uma ins-
tituição social e como tal exprime de maneira determinada a estrutura e o 
modo de funcionamento da sociedade como um todo.  Tanto é assim que 
vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitu-
des e projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da socie-
dade como um todo. Essa relação interna ou expressiva entre universidade e 
sociedade é o que explica, aliás, o fato de que, desde seu surgimento, a uni-
versidade pública sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social, 
uma prática social fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e 
de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe confere auto-
nomia perante outras instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, 
regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A 
legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da idéia de 
autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto, na idéia de 
um conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes 
a ele, tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua 
transmissão. Em outras palavras, sobretudo depois da Revolução Francesa, 
a universidade concebe-se a si mesma como uma instituição republicana e, 
portanto, pública e laica. A partir das revoluções sociais do Século XX, e com 
as lutas sociais e políticas  desencadeadas a partir delas, a educação e a cul-
tura passaram a ser concebidas como constitutivas da cidadania e, portanto, 
como direitos dos cidadãos, fazendo com que, além da vocação republicana,  
a universidade se tornasse também uma instituição social inseparável da i-
déia de democracia e de democratização do saber: seja para realizar essa 
idéia, seja para opor-se a ela. No correr do Século XX, a instituição universi-
tária não pôde furtar-se a referência à democracia como idéia reguladora. 
Por outro lado, a contradição entre o ideal democrático de igualdade e a rea-
lidade social da divisão e luta de classes obrigou a universidade a tomar po-
sição diante do ideal socialista.  

Vista como instituição social, cujas mudanças acompanham as trans-
formações sociais, econômicas e políticas, e como instituição social de cunho 
republicano e democrático, a relação entre universidade e Estado também 
não pode ser tomada como relação de exterioridade, pois o caráter republi-
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cano e democrático da universidade é determinado pela presença ou ausên-
cia da prática republicana e democrática no Estado. Em outras palavras, a 
universidade como instituição social diferenciada e autônoma só é possível 
em um Estado republicano e democrático. 

Postos os termos desta maneira, poderia supor-se que, em última ins-
tância, a universidade, mais do que determinada pela estrutura da sociedade 
e do Estado seria, antes, um reflexo deles. Não é, porém, o caso. É exata-
mente por ser uma instituição social diferenciada e definida por sua autono-
mia intelectual que a universidade pode relacionar-se com o todo da socie-
dade e com o Estado de maneira conflituosa, dividindo-se internamente en-
tre os que são favoráveis e os que são contrários à maneira como a socieda-
de de classes e o Estado reforçam a divisão e a exclusão sociais, impedem a 
concretização republicana da instituição universitária e suas possibilidades 
democráticas.  

Se essas observações tiverem alguma verdade, elas poderão nos ajudar 
a enfrentar com mais clareza a mudança sofrida por nossa universidade pú-
blica nos últimos anos, particularmente com a reforma do Estado realizada 
no último governo da República. De fato, essa reforma, ao definir os setores 
que compõem o Estado, designou um desses setores como Setor de Serviços 
não exclusivos do Estado e nele colocou a educação, a saúde e a cultura. 
Essa localização da educação no setor de serviços não exclusivos do Estado 
significou: 1) que a educação deixou de ser concebida como um direito e 
passou a ser considerada um serviço; 2) que a educação deixou de ser con-
siderada um serviço público e passou a ser considerada um serviço que pode 
ser privado ou privatizado. Mas não só isso. A reforma do Estado definiu a 
universidade como uma organização social e não como uma instituição soci-
al. 

Uma organização1 difere de uma instituição por definir-se por uma prá-
tica social determinada por sua instrumentalidade: está referida ao conjunto 
de meios (administrativos) particulares para obtenção de um objetivo parti-
cular. Não está referida a ações articuladas às idéias de reconhecimento ex-
terno e interno, de legitimidade interna e externa, mas a operações defini-
das como estratégias balizadas pelas idéias de eficácia e de sucesso no em-
prego de determinados meios para alcançar o objetivo particular que a defi-
ne. Por ser uma administração, é regida pelas idéias de gestão, planejamen-
to, previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir ou questionar sua 
própria existência, função, ou seu lugar no interior da luta de classes, pois 
isso que para a instituição social universitária é crucial é, para a organiza-
ção, um dado de fato. Ela sabe (ou julga saber) por quê, para quê e onde 
existe. 

                                                 
1 A distinção entre instituição social e organização social é de inspiração frankfurtiana, e é feita por Michel 

Freitag em Le naufrage de l’université, Paris, Editions de la Découverte, 1996. 
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A instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que sua 
eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Isso significa que a 
instituição tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e 
valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, 
num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos 
particulares. Em outras palavras, a instituição se percebe inserida na divisão 
social e política e busca definir uma universalidade (ou imaginária ou dese-
jável) que lhe permita responder às contradições impostas pela divisão. A 
organização, ao contrário, pretende gerir seu espaço e tempo particulares, 
aceitando como dado bruto sua inserção num dos pólos da divisão social; e 
seu alvo não é responder às contradições e sim vencer a competição com 
seus supostos iguais. 

Como foi possível passar da idéia da universidade como instituição soci-
al à sua definição como organização prestadora de serviços? 

A forma atual de capitalismo se caracteriza pela fragmentação em todas 
as esferas da vida social; partindo da fragmentação da produção, da disper-
são espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que bali-
zavam a identidade de classe e as formas da luta de classes. A sociedade 
aparece como uma rede móvel, instável, efêmera de organizações particula-
res definidas por estratégias particulares e programas particulares, compe-
tindo entre si. Sociedade e Natureza são reabsorvidas uma na outra e uma 
pela outra porque ambas deixaram de ser um princípio interno de estrutura-
ção e diferenciação das ações naturais e humanas para se tornarem, abstra-
tamente, “meio ambiente”; e “meio ambiente” instável, fluido, permeado por 
um espaço e um tempo virtuais que nos afastam de qualquer densidade ma-
terial; “meio ambiente” perigoso, ameaçador e ameaçado, que deve ser ge-
rido, programado, planejado e controlado por estratégias de intervenção 
tecnológica e jogos de poder. Por isso mesmo, a permanência de uma orga-
nização depende muito pouco de sua estrutura interna e muito mais de sua 
capacidade de adaptar-se celeremente a mudanças rápidas da superfície do 
“meio ambiente”. Donde o interesse pela idéia de flexibilidade, que indica a 
capacidade adaptativa a mudanças contínuas e inesperadas. A organização 
pertence à ordem biológica da plasticidade, do comportamento adaptativo. 

No Brasil, a universidade pública laica foi uma instituição social nascida 
com quatro finalidades: 1) a formação de quadros para a administração pú-
blica; 2) o desenvolvimento da pesquisa em ciências e humanidades; 3) a 
qualificação de profissionais liberais; 4) a transmissão do saber com a for-
mação de professores para o ensino do segundo grau e para o ensino supe-
rior. O critério de admissão e de promoção dos estudantes era o mérito inte-
lectual, assim como o mérito era o critério para a carreira universitária. Sen-
do expressão da sociedade brasileira, a universidade, embora pública e laica, 
não era democrática, mas reproduzia os privilégios e a hierarquia social. No 
entanto, era atravessada por uma contradição entre privilégio e mérito, e 
essa contradição dava-lhe brechas democráticas. Essa situação muda a par-
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tir da ditadura de 1964, com a qual se preparou a futura passagem da uni-
versidade da condição de instituição à de organização. Numa primeira etapa, 
tornou-se universidade funcional (correspondente ao “milagre econômico”, 
produzido pela ditadura dos anos 70); na segunda, universidade de resulta-
dos (correspondente ao processo conservador de abertura política dos anos 
80); e, na terceira, a atual, universidade operacional2 (correspondente ao 
neoliberalismo dos anos 90 e início do século XXI)). Em outras palavras, a 
passagem da universidade de instituição à organização correspondeu às vá-
rias reformas do ensino superior destinadas a adequar a universidade ao 
mercado. 

A universidade funcional, dos anos 70, foi o prêmio de consolação que a 
ditadura ofereceu à sua base de sustentação político-ideológica, isto é, à 
classe média despojada de poder. A ela foram prometidos prestígio e ascen-
são social por meio do diploma universitário. Daí a massificação operada, a 
abertura indiscriminada de cursos superiores, o vínculo entre universidades 
federais e oligarquias regionais e a subordinação do MEC ao Ministério do 
Planejamento. Essa universidade foi aquela voltada para a formação rápida 
de profissionais requisitados como mão-de-obra altamente qualificada para o 
mercado de trabalho. Adaptando-se às exigências do mercado, a universida-
de alterou seus currículos, programas e atividades para garantir a inserção 
profissional dos estudantes no mercado de trabalho. 

A universidade de resultados, dos anos 80, foi aquela gestada pela eta-
pa anterior, mas trazendo duas novidades. Em primeiro lugar, a expansão 
para o ensino superior da presença crescente das escolas privadas, encarre-
gadas de continuar alimentando o sonho social da classe média; em segundo 
lugar, a introdução da idéia de parceria entre a universidade pública e as 
empresas privadas. Este segundo aspecto foi decisivo na medida que as em-
presas não só deveriam assegurar o emprego futuro aos profissionais uni-
versitários e estágios remunerados aos estudantes, como ainda financiar 
pesquisas diretamente ligadas a seus interesses. Eram os empregos e a uti-
lidade imediata das pesquisas que garantiam à universidade sua apresenta-
ção pública como portadora de resultados. 

A universidade operacional, dos anos 90, difere das formas anteriores. 
De fato, enquanto a universidade clássica estava voltada para o 
conhecimento, a universidade funcional estava voltada diretamente para o 
mercado de trabalho, e a universidade de resultados estava voltada para as 
empresas; a universidade operacional, por ser uma organização, está 
voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de 
contratos. Em outras palavras, a universidade está virada para dentro de si 
mesma, mas, isso não significa um retorno a si e sim, antes, uma perda de 
si mesma. Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 
calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por 

                                                 
2Essa expressão é de Michel Freitag em Le naufrage de l’université, Paris, Editions de la Découverte, 1996. 
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estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particu-
laridade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e estruturada 
por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação 
intelectual, está pulverizada em micro organizações que ocupam seus do-
centes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelec-
tual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: o aumen-
to insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutora-
dos, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a 
multiplicação de comissões e relatórios, etc. 

Nela, a docência é entendida como transmissão rápida de conhecimen-
tos, consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de prefe-
rência, ricos em ilustrações e com duplicata em CDs. O recrutamento de 
professores é feito sem levar em consideração se dominam ou não o campo 
de conhecimentos de sua disciplina e as relações entre ela e outras afins - o 
professor é contratado ou por ser um pesquisador promissor que se dedica a 
algo muito especializado, ou porque, não tendo vocação para a pesquisa, 
aceita ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários e 
precários, ou melhor, “flexíveis”. A docência é pensada como habilitação rá-
pida para graduados, que precisam entrar rapidamente num mercado de 
trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, pois tornam-se, em pouco 
tempo, jovens obsoletos e descartáveis ou como correia de transmissão en-
tre pesquisadores e treino para novos de pesquisadores. Transmissão e a-
destramento. Desapareceu, portanto, a marca essencial da docência: a for-
mação. 

Por sua vez, a pesquisa segue o padrão organizacional. Numa organiza-
ção, uma “pesquisa” é uma estratégia de intervenção e de controle de meios 
ou instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. Em outras 
palavras, uma “pesquisa” é um survey de problemas, dificuldades e obstácu-
los para a realização do objetivo e um cálculo de meios para soluções parci-
ais e locais de problemas e obstáculos locais. O survey recorta a realidade 
de maneira a focalizar apenas o aspecto sobre o qual está destinada a inter-
venção imediata e eficaz. Em outras palavras, o survey opera por fragmen-
tação. Numa organização, portanto, pesquisa não é conhecimento de alguma 
coisa, mas posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por 
isso mesmo, numa organização não há tempo para a reflexão, a crítica, o 
exame de conhecimentos instituídos, sua mudança ou sua superação. Numa 
organização, a atividade cognitiva não tem como nem por quê realizar-se. 
Em contrapartida, no jogo estratégico da competição no mercado, a organi-
zação se mantém e se firma se for capaz de propor áreas de problemas, difi-
culdades, obstáculos sempre novos, o que é feito pela fragmentação de an-
tigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais o controle 
parece ser cada vez maior. A fragmentação, condição de sobrevida da orga-
nização, torna-se real e propõe a especialização como estratégia principal e 
entende por “pesquisa” a delimitação estratégica de um campo de interven-
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ção e controle. É evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita 
em termos compreensíveis para uma organização, isto é, em termos de cus-
to-benefício, pautada pela idéia de produtividade, que avalia em quanto 
tempo, com que custo e quanto foi produzido. Reduzida a uma organização, 
a universidade abandona a formação e a pesquisa para lançar-se na frag-
mentação competitiva. Mas por que ela o faz? Porque está privatizada e a 
maior parte de suas pesquisas é determinada pelas exigências de mercado 
impostas pelos financiadores. Isso significa que a universidade pública pro-
duz um conhecimento destinado à apropriação privada. Essa apropriação, 
aliás, é inseparável da mudança profunda sofrida pelas ciências em sua rela-
ção com a prática. 

De fato, até os anos 1940, a ciência era uma investigação teórica com 
aplicações práticas. Sabemos, porém, que as mudanças no modo de produ-
ção capitalista e na tecnologia transformaram duplamente a ciência: em 
primeiro lugar, ela deixou de ser a investigação de uma realidade externa ao 
investigador para tornar-se a construção da própria realidade do objeto cien-
tífico por meio de experimentos e de constructos lógico-matemáticos – como 
escreveu um filósofo; a ciência tornou-se manipulação de objetos construí-
dos por ela mesma. Em segundo lugar e, como conseqüência, ela se tornou 
uma força produtiva e, como tal inserida na lógica do modo de produção ca-
pitalista. A ciência deixou de ser teoria com aplicação prática e tornou-se um 
componente do próprio capital. Donde as novas formas de financiamento 
das pesquisas, a submissão delas às exigências do próprio capital e a trans-
formação da universidade numa organização ou numa entidade operacional. 

 
II. 
Se desejarmos reverter esse quadro, será preciso, antes de tudo, que o 

Estado não tome a Educação pelo prisma do gasto público e sim como inves-
timento social e político, o que só será possível se ela for considerada um 
direito e não um privilégio ou um serviço. A relação democrática entre Esta-
do e universidade autônoma depende do modo como consideramos o núcleo 
da República. Este núcleo é o fundo público ou a riqueza pública e a demo-
cratização do fundo público significa investi-lo não para assegurar a acumu-
lação e a reprodução do capital – que é o que faz o neoliberalismo com o 
chamado “Estado mínimo” – e sim para assegurar a concreticidade dos direi-
tos sociais, entre os quais se encontra a Educação. É pela destinação do 
fundo público aos direitos sociais que é medida a democratização do Estado 
e, com ela, a democratização da universidade. 

A reversão também depende de que levemos a sério a idéia de forma-
ção. 

O que significa exatamente formação? Antes de mais nada, como a pró-
pria palavra indica, uma relação com o tempo: é introduzir alguém ao pas-
sado de sua cultura (no sentido antropológico do termo, isto é, como ordem 
simbólica ou de relação com o ausente); é despertar alguém para as ques-
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tões que esse passado engendra para o presente, e é estimular a passagem 
do instituído ao instituinte. O que Merleau-Ponty diz sobre a obra de arte nos 
ajuda aqui: a obra de arte recolhe o passado imemorial contido na percep-
ção, interroga a percepção presente e busca, com o símbolo, ultrapassar a 
situação dada, oferecendo-lhe um sentido novo, que não poderia vir à exis-
tência sem a obra. Da mesma maneira, a obra de pensamento só é fecunda 
quando pensa e diz o que sem ela não poderia ser pensado nem dito e, so-
bretudo, quando, por seu próprio excesso, nos dá a pensar e a dizer, criando 
em seu próprio interior a posteridade que irá superá-la. Ao instituir o novo 
sobre o que estava sedimentado na cultura, a obra de arte e de pensamento 
reabre o tempo e forma o futuro. Podemos dizer que há formação quando há 
obra de pensamento e que há obra de pensamento quando o presente é a-
preendido como aquilo que exige de nós o trabalho da interrogação, da re-
flexão e da crítica, de tal maneira que nos tornamos capazes de elevar ao 
plano do conceito o que foi experimentado como questão, pergunta, proble-
ma, dificuldade. 

Pensando a reforma da universidade, sob o prisma da formação, creio 
que a mudança da universidade, depende: 

 
1) da definição da autonomia universitária, não pelo cri-

tério dos contratos de gestão, mas pelo direito e pelo poder de 
definir suas normas de formação, docência e pesquisa – a au-
tonomia precisa ser entendida em três sentidos principais: a) 
como autonomia institucional ou de política acadêmicas; b) 
como autonomia intelectual; c) como autonomia financeira; 

2) do abandono da massificação com o abandono das 
grades curriculares atuais e do sistema de créditos, uma vez 
que ambos produziram a escolarização da universidade, redu-
zida à condição de um ensino substitutivo do ensino colegial, 
com a multiplicação de hora-aula, retirando do estudante as 
condições para leitura e pesquisa, isto é, para sua verdadeira 
formação e reflexão, além de provocarem a fragmentação e 
dispersão dos cursos, e estimular a superficialidade. Assegurar 
simultaneamente a universalidade dos conhecimentos (pro-
gramas cujas disciplinas tenham nacionalmente o mesmo con-
teúdo, no que se refere aos clássicos de cada uma delas) e à 
especificidade regional (programas cujas disciplinas reflitam os 
trabalhos dos docentes-pesquisadores sobre questões específi-
cas de suas regiões). Programas nacionais de Iniciação à Pes-
quisa para estudantes de graduação. Condições de trabalho: 
bibliotecas dignas do nome, laboratórios equipados, informati-
zação, bolsas para estudantes de graduação, alojamentos es-
tudantis, alimentação e saúde. Convênios de intercâmbio de 
estudantes entre as várias universidades; 
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3) do abandono da massificação, com a limitação das 
classes de graduação a, no máximo, 30 estudantes por profes-
sor, o que implica: a) abertura de vagas e de concursos públi-
cos para o quadro docente; e b) aumento do número de cur-
sos; 

4) do abandono do atual sistema de admissão por vesti-
bulares com testes de múltipla escolha e feito por empresas 
privadas; 

5) da revalorização da docência, que foi desprestigiada 
e negligenciada com a “avaliação da produtividade”. Essa reva-
lorização implica em: a) formar verdadeiramente professores, 
de um lado, assegurando que conheçam os clássicos de sua 
área e os principais problemas nelas discutidos ao longo de sua 
história e, de outro lado, levando em consideração o impacto 
das mudanças filosóficas, científicas e tecnológicas sobre sua 
disciplina e sobre a formação de seus docentes; b) oferecer 
condições de trabalho compatíveis com a formação universitá-
ria, portanto, infra-estrutura de trabalho (bibliotecas e labora-
tórios realmente equipados); c) concursos públicos constantes; 
d) condições salariais dignas que permitam ao professor reali-
zar permanentemente seu processo de formação e de atualiza-
ção dos conhecimentos e das técnicas pedagógicas; 

6) da revalorização da pesquisa, estabelecendo não só 
as condições materiais de sua realização, mas sobretudo cri-
ando novos procedimentos de avaliação que sejam regidos pe-
la noção de produtividade e sim de qualidade e de relevância 
social e cultural. Essa qualidade e essa relevância dependem 
do conhecimento, por parte dos pesquisadores, das mudanças 
filosóficas, científicas e tecnológicas e seus impactos sobre as 
pesquisas. Quanto à relevância social, cabe indagar se o Esta-
do teria condições de fazer um levantamento das necessidades 
do País, no plano do conhecimento e das técnicas, e estimular 
trabalhos universitários nessa direção, assegurando, por meio 
de consulta às comunidades acadêmicas regionais, que haja 
diversificação dos campos de pesquisa segundo as capacidades 
regionais e as necessidades regionais. As parcerias com os 
movimentos sociais, nacionais e regionais, poderia ser de 
grande valia para que a sociedade oriente os caminhos da ins-
tituição universitária, ao mesmo tempo em que esta poderá 
oferecer os elementos reflexivos e críticos para esses movi-
mentos.  

7) articular o ensino superior e os outros níveis de ensi-
no público: sem uma reforma radical do ensino fundamental e 
do ensino médio públicos, será inútil tentar reformar a univer-
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sidade. Esta deve comprometer-se com a reforma do ensino 
fundamental e do ensino médio públicos. Somente a reforma 
da escola pública de ensino fundamental e médio pode assegu-
rar a qualidade e a democratização da universidade pública. A 
universidade pública deixará de ser um bolsão de exclusões 
sociais e culturais quando o acesso a ela estiver assegurado 
pela qualidade e pelo nível dos outros graus do ensino público; 

8) assegurar, a curto prazo, a entrada e permanência 
de estudantes vindos da classe trabalhadora por meio de um 
sistema nacional de bolsas de estudo. Estudar a questão das 
cotas étnicas. 

Tomar extremo cuidado e agir com extrema cautela acerca de uma no-
va idéia que está sendo muito difundida, qual seja, a de “sociedade do co-
nhecimento”, identificada com os meios eletrônicos de informação e comuni-
cação ou com a informatização. De fato, esses meios podem ter grande im-
portância na formulação de práticas pedagógicas novas e inovadoras e no 
acesso às informações, mas seu papel se limita ao momento da difusão dos 
saberes e conhecimentos e não ao momento da invenção, da criação e da 
interrogação, que definem o processo de formação propriamente dito. Não 
podemos confundir a velocidade da difusão e a necessária paciência da for-
mação. 

 
 
(*) Professora de História da Filosofia Moderna e de Filosofia Política no De-

partamento de Filosofia da FFLCH da USP, onde leciona desde 1967. Foi Secretária 
Municipal de Cultura de São Paulo (1989-1992), durante o governo de Luiza Erun-
dina. Foi Presidente da ANPOF (Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofi-
a), de 1999 a 2001. É Presidente da Associação Nacional de estudos Filosóficos do 
Século XVII (desde 1993). É membro do Conselho Científico da SBPC (a partir de 
2003). Colabora com revistas especializadas nacionais e internacionais e com jor-
nais de notícias. Tem livros publicados sobre os filósofos Espinosa e Merleau-Ponty, 
bem como sobre filosofia política (questões da democracia, da cultura), sobre a so-
ciedade brasileira e sobre a universidade pública (sobre esta última publicou, em 
2001, um livro de ensaios "Escritos sobre a Universidade", Editora Unesp, São Pau-
lo). 


