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RESUMO 

  

   

DUTRA, Norivan Lustosa Lisboa. A universidade hoje: negação do sentido e gênese da 

instituição educacional. 81 fls, 2014. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em 

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.  

 

 

Este trabalho da Linha de Pesquisa Fundamentos dos Processos Educativos, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás põe em questão a formação humana na universidade atual. Trata-se de 

uma pesquisa teórica de caráter histórico, filosófico de cunho bibliográfico. O exercício 

da reflexão sobre o tema tem a intenção de compreender as contradições inerentes ao 

processo de formação do homem moderno. Com as transformações econômicas, 

socioculturais e políticas nos últimos séculos, a universidade é reestruturada e ganha 

definição de organização que a descaracteriza como instituição social. Administrada 

pela lógica empresarial, a universidade deixa adormecida o que verdadeiramente se 

propõe, a formação. O estudo teórico discute a origem e o sentido da formação humana 

para os gregos da Antiguidade clássica, relacionando-o com o nascimento da 

universidade no século XIII, bem como o processo de corrupção da instituição 

educacional decorrentes de interferências externas, especialmente do Estado e dos 

interesses mercadológicos.  Por fim, é pensado o que restou da universidade e o que ela 

pode oferecer aos estudantes na condição em que se encontra. Ressalta-se a importância 

de manter viva e em evidência a instituição educacional, mesmo que preservando o 

pouco que nela, ainda, permanece. 

 

Palavras-chave: universidade, instituição social, formação humana. 
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ABSTRACT 

 

 

DUTRA, Norivan Lustosa Lisboa. The university today: negation of meaning and 

genesis of the educational institution. 82 fls, 2014. Dissertation (Post-Graduation 

Program in Education) - Faculty of Education, Federal University in Goiás, Goiânia.  

 
 

This work of the Research Line Fundamentals of Educational Processes of Post-

Graduation Education, at Faculty of Education, in Federal University of Goiás, asks 

about human formation in the current university. It is a theoretical study of historical 

and philosophical character which is based on biblioraphical study. The exercise of 

reflection on the subject intends to understand the contradictions inherent in the 

formation of the modern man. With economical, socio-cultural and political changes in 

the last centuries, the university is restructured and gains definition of organization that 

mischaracterizes it as social institution. Administered by the business logic, the 

university gets asleep what it truly proposes: training. The theoretical study discusses 

the origin and meaning of human formation for the Greeks of classical antiquity and, in 

the sequence, relates it to the birth of the university in the thirteenth century. It discusses 

the process of corruption of the educational institution from external interferences, 

especially of the state and market interests. Finally, the discussion highlights what 

remained of the university and what it can offer to students in the condition that it is 

inserted. It is notable the importance of keeping alive and highlighting the educational 

institution, even preserving what remains somewhat. 

  
Key words: university, social institution,  human formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A definição do que é universidade é crucial para que a 

universidade possa ser protegida da concorrência 

predatória e para que a sociedade não seja vítima de 

práticas de consumo fraudulento. 

 

Boaventura de Sousa Santos 

 

 

 

Muito se tem falado e questionado a respeito da qualidade da educação 

brasileira. Discursos políticos, eventos e artigos científicos expressam preocupações 

sobre os parâmetros curriculares nacionais, a avaliação, o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), o currículo, a gestão, a estrutura, o funcionamento e a 

formação de professores, enfim, são partes do todo que geralmente “aparecem 

separadamente, e sem preocupação em pensar os conceitos e as práticas envolvidas 

nessas discussões e ações”
1
. Ínfimas são as reflexões sobre o sentido e a finalidade da 

escola e/ou da universidade, mesmo que os “interesses” sejam à melhoria na qualidade 

da educação.  Mas como  

 

discutir e reformar algo se não sabemos o que ele é, o que o constitui e o 

distingue de outra realidade? Como saber se uma coisa é boa ou ruim, tem ou 

não excelente qualidade, se não nos preocupamos em saber o que ela é, o que 

a faz ser, nem o que é ser boa, excelente ou ruim? Como educar, escolarizar e 

pretender melhorar a educação, a escola, a universidade e a formação, sem 

perguntar qual é a sua natureza e finalidade, qual o sentido, os pressupostos e 

as implicações daquilo que fazemos e dos termos com os quais trabalhamos; 

sem interrogar o que é a filosofia, as letras, as artes, a ciência e a tecnologia? 

como avaliar e modificar o ensino e a formação de professores, sem 

perguntar qual sua natureza, o que é constitutivo de seu ser?
2
 

 

 

Ora, pensar a formação humana exige reflexões sobre a gênese e o sentido da 

instituição educacional. É preciso questionar o que a faz ser, o que a legitima e o que é 

intrínseco à escola, à universidade e à própria formação.   

Esta pesquisa, de cunho bibliográfico tem como objeto de estudo a formação 

humana na universidade hoje.  Mas o que é uma universidade?  

                                                           
1
 COÊLHO, Ildeu. Qual o sentido da escola? p. 59. 

2
 Ibidem, p, 60 (grifo do autor). 
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Ela nasceu na Europa medieval, especificamente no século XIII, “como obra de 

cultura, instituição por excelência do trabalho intelectual, da investigação e da 

formação”
3
. A universidade, desde sua origem, foi estruturada formal e legalmente com 

princípios, valores, regras e normas que lhe são inerentes. Seu reconhecimento e sua 

legitimidade social estão intrinsecamente ligados à sua capacidade autônoma de buscar 

o saber, descobrir o novo, inventar e reinventar o conhecimento de maneira incansável e 

desinteressada
4
. A universidade “produz, amplia, aprofunda, expressa e transmite, de 

modo rigoroso e crítico, o saber, a cultura, as ciências, as técnicas, a filosofia, as letras e 

as artes, em todas as dimensões”
5
. Trata-se de um locus no qual acontecem o debate, a 

crítica, o questionamento, a produção social, o confronto das ideias, a interrogação do 

sentido e da gênese de si mesmo, da sociedade e da existência humana
6
. 

Ela realiza e cultiva o trabalho da razão para a superação da aparência na busca 

da unidade, da essência das coisas; enfim, abre caminhos para a busca do modelo ideal, 

para ir além do que existe, a transformação do real, a criação, a busca do novo no 

contexto da cultura, as formas racionais, dignas e significativas de existência social e 

pessoal
7
.  

A autonomia é intrínseca à universidade, pois o trabalho intelectual exige 

liberdade para investigar a realidade, desenvolver pesquisas e projetos. E, em 

movimento contrário, quando se fazem presentes as interferências externas
8
, a 

universidade não se realiza como instituição social
9
.  

Para Charle e Verger, na Idade Média, especificamente a partir do século XIV, 

os Estados unificados passaram a investir financeiramente nas universidades com a 

expectativa de receber, em troca, profissionais capazes de assumir postos de trabalho em 

suas administrações. Tal prática ganhou forças no decorrer dos anos, de maneira que a 

universidade pendeu-se para os interesses externos a ela, deixando adormecida sua 

essência e finalidade.  

                                                           
3
 COÊLHO, Ildeu. Universidade e reforma universitária, p. 13. 

4
 Cf. CHAUÍ. Marilena. A universidade sob nova perspectiva, p. 1. 

5
 COÊLHO, Ildeu. Universidade e reforma universitária, p. 27. 

6
 Cf. COÊLHO, Ildeu. Universidade e reforma universitária, p. 21-23.  

7
 Cf. COÊLHO, Ildeu. Universidade e reforma universitária, p. 24. 

8
 São exemplos de interferências externas no campo do saber a participação do Estado nos assuntos 

inerentes à universidade e os interesses mercadológicos que fazem parcerias no desenvolvimento de 

pesquisas. 
9
 Ibidem, p. 24-30. 
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E, atualmente, ao observar a finalidade da universidade como instituição social, 

e compará-la com sua nova realidade dada pelas reformas educacionais nos últimos 

anos, pode-se perceber que elas causaram modificações substanciais em seu sentido de 

ser. Além disso, rápidas e profundas transformações socioeconômicas dos últimos 

séculos contribuíram para que a universidade acumulasse, de maneira indiscriminada, 

funções ligadas à lógica do mercado.   

Para Coêlho, a visão limitada e utilitária do Estado capitalista e seus 

tecnocratas reduzem a universidade a uma agência preparadora de mão de obra 

qualificada para atender a um mercado cada vez mais exigente e competitivo
10

. Tal 

prática está intrinsecamente ligada à formação rápida, superficial e instrumental, que 

prioriza o saber fazer, a operação, o funcionamento ágil e eficiente. O aluno é preparado 

para buscar o sucesso, a fama e Poder, em vez de exercitar o pensamento, de refletir 

sobre os problemas da sociedade, do sentido das coisas, da existência do homem, enfim, 

em meio a essas priorizações, o estudante não dispõe de tempo para questionar a 

realidade, de contribuir para a superação dos problemas a ela inerentes, o que conduz ao 

empobrecimento e à banalização do saber, da educação e da formação. Em outros 

termos, passa facilmente por universidade aquilo que verdadeiramente não pode ser 

definido como tal
11

.  

Em movimento contrário, existe um trabalho silencioso que busca preservar a 

universidade, promovendo discussões sobre o sentido e a gênese da educação, da 

cultura, do trabalho docente, da formação, da pesquisa e do ensinar e aprender.  

Assim, a proposta deste trabalho é questionar a formação humana na 

universidade contemporânea. No entanto, pensar a universidade “na hora em que sua 

estrutura é posta em questão, sua significação discutida, seu futuro reformulado – na 

hora da sua crise – deve desdobrar-se, imperativamente, em dimensões filosóficas, deve 

voltar sua interrogação para o ser da Universidade, sua proveniência e sua essência”
12

.  

Assim, esta dissertação, de cunho bibliográfico, foi dividida em três capítulos. 

No primeiro, faz-se uma discussão sobre a formação humana pensada por Sócrates, 

Platão e Aristóteles, ou seja, sobre a Paideía filosófica, que busca desenvolver o homem 

em todas as potencialidades do corpo e da alma – uma formação que abrange a teoria e 

                                                           
10

 Cf. COÊLHO, Ildeu. Realidade e utopia na construção da universidade,  p. 83. 
11

 SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade do século XXI, p. 64. 
12

 LIMA VAZ apud COÊLHO, Ildeu. Universidade e reforma universitária, p. 23. 
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a prática, a contemplação de todo o ser e, na Grécia Antiga, se opunha à paideía dos 

sofistas, que visava o saber limitado ao prático, ao útil e ao instrumental.  

No segundo capítulo, é pensada a formação humana no contexto do nascimento 

da universidade. Discute-se o aparecimento das escolas urbanas e o fortalecimento da 

universidade como instituição social, na qual se interrogavam a educação, a cultura, a 

formação, o saber, a docência, o ensino e a pesquisa.  Reconhece-se a importância da 

figura do mestre e da escolástica no processo de formação do homem medieval. 

Discute-se o início do processo de corrupção da universidade, especialmente quando o 

Estado se interessa por ela e passa a interferir nos assuntos que são inerentes à 

instituição educacional. Tal situação foi intensificada no decorrer dos anos e hoje já não 

podemos reconhecer como tal. 

 No terceiro capítulo, é posto em questão o que restou da instituição social, as 

influências dos organismos internacionais na educação, os interesses mercadológicos e 

o processo pelo qual a instituição educacional passou para receber a definição de 

organização. Ligada a esta, no caso do Brasil, as reformas do Estado na década de 1990 

e, outras medidas educacionais dos governos subsequentes, alteraram de maneira 

significativa o que verdadeiramente se propõe a universidade: a formação.  
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CAPÍTULO I 

 

A GÊNESE E O SENTIDO DA FORMAÇÃO HUMANA: TEORIA E PRÁTICA 

 

 

Para os gregos da Antiguidade clássica, a theoría, do verbo theoreîn, significa 

contemplação, busca do conhecimento, sem a preocupação de como será aplicado e/ou 

utilizado. Em outras palavras, trata-se de interrogar “as ideias, as crenças, os valores e 

os modos de existência dos humanos, em toda a sua diversidade e complexidade, 

submetendo-os ao tribunal da razão, ao rigor e à radicalidade do lógos”
1
. As 

interrogações filosóficas próprias do universo do theoreîn punham em questão e 

desestruturavam todo o “complexo e milenar universo de práticas, de pretensas certezas 

e moralidades, de uma harmonia estabelecida, impondo ao filósofo e aos humanos em 

geral uma radical transformação de suas ideias e práticas”
2
. Com tais características a 

theoría, theoreîn, ficava intrinsecamente ligada à existência da pólis e do indivíduo
3
. 

Para Coêlho, a theoría, o theoreîn, implica, necessariamente, “virtude de sua 

natureza mesma, uma dimensão especulativa, reflexiva, e uma dimensão moral, ética; 

ao mesmo tempo, ato de pensar, pensamento, discernimento”
4
, comedimento, que se 

realizam na pólis
5
, no exercício da palavra e da escrita, na vida equilibrada, no 

autodomínio, na excelência e na justiça, numa visão intelectual ampla, ou seja,  

paideía
6
,  contemplação do ser, o todo absoluto

7
. Mas, o que tudo isso significou para os 

                                                           
1
 COÊLHO, Ildeu. Teoria, prática e formação de professores, p. 219. 

2
 Ibidem, p. 219. 

3
 Ibidem, p. 221. 

4
 Ibidem, p. 216.  

5
 Embora já se tenha feito referência ao termo pólis torna-se importante nesse momento defini-la: cidade, 

imediações da cidade, reunião de cidadãos em seu território e sob suas leis, a mais perfeita forma de 

associação humana, a comunidade política por excelência. Desse termo,  originou-se a palavra política 

(politikós: cidadão) (COÊLHO, Ildeu. Glossário de termos gregos,  p. 20). Pólis “apresenta-se como um 

universo homogêneo, sem hierarquia, sem planos diversos, sem diferenciação. A arché já se não 

concentra num personagem único no cume da organização social. Está dividida igualmente por meio de 

todo o domínio da vida pública. Segundo um ciclo regulamentado, a soberania passa de um grupo a outro, 

de um individuo a outro, de tal maneira que comandar e obedecer, em vez de se oporem como dois 

absolutos, tornam-se os dois termos inseparáveis de uma mesma relação reversível” (VERNANT, Jean-

Pierre. As origens do pensamento grego, p. 107). 
6
 Marilena Chauí, em “Introdução à história da filosofia”, p. 156 diz que a “paideía era a educação como 

formação cultural completa e sua finalidade era a realização em cada um, da areté, a excelência das 

qualidades físicas e psíquicas para o perfeito cumprimento dos valores da sociedade”. 
7
 Cf. COÊLHO, Ildeu. Teoria, prática e formação de professores, p. 216-220. 
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gregos? Para responder a esse questionamento, torna-se necessário discutir a 

constituição da pólis, considerando sua estrutura, seu sentido e sua finalidade. 

Segundo Vernant, o nascimento da pólis situa-se entre os séculos VIII e VII a.C., 

momento em que passou a ser entendida como um lugar comum, aberto, acessível a 

todos
8
. Seu aparecimento significou, na história do pensamento grego, um 

acontecimento marcante, que deu início a uma nova realidade para a vida social e para 

as relações entre os homens, fundada na vida pública, no bem comum, na excelência, na 

arte de combater com a palavra em praça pública
9
. A pólis é o espaço aberto, com a 

centralidade na ágora, a sede da  

 

Hestia Koiné, espaço público em que são debatidos os problemas de interesse 

geral. É a própria cidade em sua totalidade o grupo humano que a constitui. 

No local em que se elevava a cidade real – residência privada, privilegiada -, 

ela edifica templos que abre a um culto público. Nas ruínas do palácio, nessa 

Acrópole que ela consagra doravante a seus deuses, é ainda a si mesma que a 

comunidade projeta sobre o plano do sagrado, assim como se realiza, no 

plano profano, no espaço da Ágora. Esse quadro urbano define efetivamente 

um espaço mental; descobre um novo horizonte espiritual. Desde que se 

centraliza na praça pública, a cidade já é, no sentido pleno do termo, uma 

pólis
10

.  

 

 

É somente nela que podia ser encontrada a totalidade da vida humana. Sua 

finalidade consistiu no bem comum, na autonomia, na liberdade e se fundamentava na 

busca da areté
11

, da excelência, da igualdade e da justiça. Na pólis, a questão do poder, 

diferentemente da civilização micênica
12

, passou a ser discutida em praça pública, 

agorá, lugar de debate e deliberação das questões de interesse geral. A política ganhou 

forma de agón que significa assembleia, reunião, luta, discursos eloquentes, disputa 

oratória, combate intenso de argumentos, e o teatro é a praça, onde todos têm a 

                                                           
8
 Jean-Pierre Vernant, em As origens do pensamento grego, p. 24, referindo-se à Grécia antes do 

nascimento da pólis, diz que, na vida palaciana, “o rei centra e unifica em sua pessoa todos os elementos 

de poder, todos os aspectos da soberania. [...] As atividades humanas que se opõem na sociedade se 

encontram integradas e unidas na pessoa do soberano”.  
9
 VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego, p. 53.  

10
 Ibidem, p. 50. 

11
 Areté significa “excelência corporal, intelectual, psíquica, ética, moral política e artística, virtude, 

capacidade, aptidão, qualidade, mérito, perfeição. O termo refere-se aos traços de caráter que destacam 

positivamente um individuo diante dos demais, a uma certa qualidade presente no homem, àquilo que 

constitui um ideal de excelência para os membros da pólis e portanto para todos os humanos” (COÊLHO, 

Ildeu. Glossário de termos gregos, p. 4). 
12

 A civilização micênica foi fortemente marcada pela ausência do povo na vida social do palácio. A 

figura do Rei ganhava centralidade na organização da vida palaciana que detinha todo o poder. A ele 

cabia decidir a vida social e política dos súditos, inclusive a vida religiosa, militar, administrativa e 

econômica (VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego, p. 23). 
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liberdade para participar. Com o espírito público, a praça, agorá, tornou-se um espaço 

de debates, discussões e disputas políticas entre iguais.  

Na vida social da Grécia antiga, a palavra tornou-se um instrumento de poder 

político por excelência. Por meio dela que, na praça pública, a agorá, o cidadão “se 

informa dos acontecimentos, ouve opiniões, as discute para formar a sua própria, 

preparando-se para falar e deliberar nas assembleias”
13

, definidas Boulé e da Ekklesía
14

. 

Tal prática exigiu dos oradores habilidades argumentativas para a defesa de seus pontos 

de vista e de flexibilidade para as possíveis alterações do que já estava estabelecido
15

. O 

interesse pela arte de falar bem e com elegância tornou-se cada vez maior. A 

participação na vida pública, estruturada na palavra, que não se eximia da técnica, 

tékhne, destinada à formação do homem público, gerou uma demanda que buscava o 

aprimoramento das habilidades de oratória
16

.  

Os sofistas, mestres, professores de uma arte, técnica ou oficio, desempenhavam 

de maneira surpreendente e encantadora suas habilidades e passaram a atender à 

demanda, oferecendo ensino diversificado e especializado, mediante pagamento. 

Homens letrados e possuidores de diversos conhecimentos úteis ao objeto de seu 

ensinamento, habilidosos e astutos, eles sabiam escolher e apresentar seus temas de 

maneira atrativa e convincente
17

. Ensinavam as utilidades das artes aos homens, usando 

uma arte especial, a retórica
18

, que possibilitava conquistar a atenção e a benevolência 

do interlocutor ou do ouvinte, convencendo-o a aceitar o que lhe era dito
19

.  

A formação do homem grego pelos sofistas
20

 provocou críticas dos filósofos da 

época, especialmente de Platão
21

, que se mostrou radicalmente contrário ao ensino de 

técnicas e habilidades necessárias à conquista do sucesso, que pressupõe a satisfação 

                                                           
13

 CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 158. 
14

 Boulé significa conselho aberto a todos os homens com mais de trinta anos que se reuniam diariamente 

como um preparativo para as assembleias, Ekklesía. Estas eram convocadas regularmente e estavam 

abertas a todos os homens com mais de dezoito anos e tinha o poder de deliberar superior ao Boulé 

(CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 496-500).  
15

 Cf. VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego, p. 54-55. 
16

 Cf. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 159-169.  
17

 Cf. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 159-169. 
18

 A retórica para os sofistas significa a tékhne rhetoriké, arte de persuasão que se apoia na arte da 

discussão. A retórica “parte de nossas opiniões sobre as coisas e nos ensina a persuadir os outros de que 

nossa opinião é a melhor” (CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 167). 
19

 CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 161.  
20

 “Desde o começo a finalidade do movimento educacional comandado pelos sofistas não era a educação 

do povo, mas a dos chefes” (JAEGER, Werner. Paideia, p. 339). 
21

 Não há evidências de que, antes, os sofistas tenham sido criticados pela prática de ensinar mediante 

pagamento, mas, de Platão, esses mestres receberam duras críticas. 
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dos educandos. Tal educação era submetida aos alunos pagantes, ensinando-lhes o que 

eles desejavam aprender
22

. 

O ato de cobrar estabelece uma relação de alienação do vendedor ao comprador. 

Aquele que faz a cobrança pelo ensino se submete à vontade do cliente e oferece não o 

que ele precisa, mas o que ele quer. Esta prática lança “mão da polidez no discurso, 

constituindo-o de uma bela argumentação retórica”
23

. Com efeito, a formação do 

homem virtuoso não se realiza, pois, ao priorizar a prática e o imediato, perde-se o 

fundamental, a sabedoria, que deve ser livremente compartilhada entre amigos, os 

amantes do saber, os iguais
24

. 

Os sofistas foram considerados por Sócrates, Platão e Aristóteles reféns dos 

pagantes. Ao terem, como finalidade do ensino, os ganhos que os alunos propiciavam, 

eles perderam a liberdade de pensamento; ficavam à mercê dos desejos dos pais e da 

vontade dos estudantes, operando no plano da opinião, doksa, ensinando a 

argumentação com poder de convencimento
25

 e sem interesse pela verdade
26

, alétheia. 

Professores que se utilizavam das mentiras, da demagogia e do charlatanismo, para 

obterem vantagens próprias, eles ensinavam a seus alunos a arte de persuadir os 

espectadores, de serem hábeis, jeitosos e astutos nas argumentações em benefício 

próprio, e, ainda, alimentavam sentimentos fúteis, a ambição, a cobiça, o prazer, a 

adulação e o individualismo
27

.   

Platão pensa que os sofistas, mestres da retórica, valiam-se dos prazeres como 

isca para a ignorância, sem a menor preocupação com o que era melhor; enganavam e 

induziam os seguidores a pensarem que possuíam o mais elevado valor
28

. Assim, a 

formação do homem virtuoso fundamentada na theoría não acontecia, pois ela tem 

como fim elevar o homem   

  

a um plano superior do mundo das coisas e da ação, à Ideia como verdadeira 

causa, razão de ser da realidade sensível e da política, portanto, a elas ligada 

por vínculos intrínsecos. Nesse sentido, o homem da theoría, o filósofo, tem 

                                                           
22

 Cf. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofa, p. 161-163.  
23

 GUIMARÃES, Ged. Os sentidos da formação para os gregos, p. 129. 
24

 CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 163. 
25

 Cf. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 163. 
26

 Para Marilena Chauí (Introdução à história da filosofia, p. 263), “a verdade é uma visão, visão da ideia, 

isto é, do que está plenamente visível para a inteligência e, por ser uma visão plena, a verdade é 

evidência: um visível inteiramente visto, sem sombras e sem obscuridade, é evidente; um vidente que 

tudo vê, sem que nada lhe escape e nada lhe fique escondido, possui a evidência”. 
27

 Cf. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 160-169.  
28

 Cf. PLATÃO. Górgias, 464 d. 
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plenas condições de agir, de intervir no mundo da prática, da política e, além 

disso, não se pode recusar a fazê-lo para não privar a pólis e os humanos em 

geral de uma ação fundada no conhecimento do ser, na Ideia de homem, de 

pólis, de Bem, de justiça
29

. 

 

 

Apesar das intensas críticas aos sofistas, não se pode negar a sua importância 

para a formação do homem grego. Não se pode “deixar de nos maravilhar diante da 

riqueza dos novos e perenes conhecimentos educativos que os sofistas trouxeram ao 

mundo. Foram os criadores da formação espiritual e da arte educativa que ela 

conduz”
30

. Contudo, o ensino dos sofistas não tinha rigor no debate de problemas da 

sociedade, como propunham os filósofos da época, que buscavam a verdade por ela 

mesma. Esse foi o ponto de partida para Platão e Aristóteles impugnarem 

posteriormente o sistema total da educação sofística, desestruturando-o em seus 

próprios fundamentos
31

. 

Assim, os gregos puderam exercer a vida política, constituindo, no combate de 

ideias divergentes, a reflexão moral e ética, tendo como finalidade a edificação de uma 

cidade justa. O povo dava valor e importância à palavra por meio da paideía
32

, um 

longo processo de formação que se fundamenta em práticas abertas, opondo-se a 

processos secretos. As questões relacionadas ao interesse de todos eram definidas no 

campo da arkhé, e submetidas à arte da oratória deveriam, por meio do debate, serem 

resolvidas
33

. Era preciso que as questões fossem formuladas em  

 

discursos, amoldadas às demonstrações antitéticas e às argumentações 

opostas. Entre a política e o logos, há assim relação estreita, vínculo 

recíproco. A arte política é essencialmente exercício da linguagem; e o logos, 

na origem, toma consciência de si mesmo, de suas regras, de sua eficácia, por 

meio de sua função política
34

. 

 

 

Com a nova forma de existência social, a pólis, o povo grego “deixa de ser 

unidade numérica sob o controle ou comando de uma força ou de um poder exterior a si 

                                                           
29

 COÊLHO, Ildeu. Teoria, prática e formação de professores, p. 211. 
30

 JAEGER, Werner. Paideia,  p. 343. 
31

 Cf. Ibidem, p. 343. 
32

 Segundo Ildeu Coêlho (Glossário de termos gregos, p. 17), a paideía refere-se a uma educação, ”uma 

ação de educar, arte de fazer (um cidadão, por exemplo), formação, autoformação humana, cultura, saber, 

conhecimento, entendidos como ideal de perfeição, princípio formativo do homem como animal social, 

ser vivo político, membro ativo da pólis como realidade viva e histórica”.  
33

 Cf. VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego, p. 54.    
34

 VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego, p. 54.    
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mesmo, passando à unidade fracionária, reconhecendo-se como parte constitutiva e 

constituinte na condução dos interesses da cidade”
35

. Torna-se um ser político, 

participante do combate de argumentos, das discussões, das disputas oratórias num 

espaço aberto a todos os cidadãos, a agorá, em condição de igualdade
36

, pois,  

 

os que compõem a cidade, por mais diferentes que sejam por sua origem, sua 

classe, sua função, aparecem de uma certa maneira “semelhantes” uns aos 

outros. Esta semelhança cria a unidade da polis porque, para os gregos, só os 

semelhantes podem encontrar-se mutuamente unidos pela philía, associados 

numa mesma comunidade. O vinculo do homem com o homem vai tomar 

assim, no esquema da cidade, a forma de uma relação recíproca, reversível, 

substituindo as relações hierárquicas de submissão e domínio. Todos os que 

participam do Estado vão definir-se como “Hómoioi”, semelhantes, depois, 

de maneira mais abstrata, como os “Ísoi”, iguais. Apesar de tudo o que os 

opõe no concreto da vida social, os cidadãos se concebem, no plano político, 

como unidade permutáveis no interior de um sistema cuja lei é o equilíbrio, 

cuja norma é a igualdade
37

. 

 

 

A unidade fazia-se presente, por mais intensos que fossem os conflitos e 

contradições.  Nas questões políticas, a base das discussões não era a desigualdade 

material, mas o bem comum, que significava para o grego, mais que ruas, praças, 

jardins e/ou construções arquitetônicas
38

. Essa unidade só era possível porque a pólis 

era formada por homens iguais, o que implica dizer que os gregos mantinham uma 

relação de amizade, afeição e um sentimento de reciprocidade.  

Os iguais debatiam suas ideias em praça pública, e essa prática favoreceu o 

desenvolvimento do pensamento racional, da reflexão, dos questionamentos, que se 

tornaram o elo de compreensão do cosmo e do próprio homem. Para Jaeger, das 

necessidades mais profunda da vida pública nasceu a ideia de educação, “a qual 

reconheceu no saber a nova e poderosa força espiritual daquele tempo para a formação 

de homens, e a pôs a serviço dessa tarefa”
39

.  

Assim, o exercício da palavra na agorá, a razão, lógos, foi o meio que 

determinou a publicidade da vida coletiva, destacando a importância da díke (do verbo 

deíknymi) que significa um modo de ser e de agir, de acordo com a lei, o direito e a 

justiça, parte que cabe a cada um
40

.     

                                                           
35

 GUIMARÃES. Ged. Os sentidos da formação para os gregos, p. 126. 
36

 Cf. ARISTÓTELES. Política.  1253 a.  
37

VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego, p. 65. 
38

 Cf. GUIMARÃES. Ged. A recusa da sociedade do espetáculo de formação do homem autônomo, p. 29. 
39

 JAEGER, Werner . Paideia, p. 337. 
40

 COÊLHO, Ildeu. Glossário de termos gregos, p. 7. 
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Para Vernant, a escrita passou a ser o elemento de base da paideía grega. Ela 

favorece, no “plano propriamente intelectual, o meio de uma cultura comum e permite 

uma completa divulgação de conhecimentos previamente reservados ou interditos”
41

, 

proporcionando as mesmas condições de igualdade aos cidadãos, pois tornou-se o bem 

comum de todos. Neste sentido, a díke realizava-se no contexto da escrita, comum a 

todos, “superior a todos, norma racional, sujeito à discussão, modificável por decreto, 

mas que nem por isso deixa de exprimir uma ordem concebida como sagrada”
42

.  

A díke combate a hýbris − “excesso, orgulho, insolência, presunção, 

impetuosidade, descomedimento, insulto”
43

 −,  apazigua as disputas, julga os conflitos 

que a má Éris
44

 provocou e estabelece a boa legislação, a justiça, a observância das leis. 

A díke do agricultor, por exemplo, “consiste em tornar a Éris em virtude, transferindo a 

luta e a emulação do terreno da guerra ao do labor e, em lugar de destruir, constroem, 

em lugar de semear as ruínas, produzem a abundância fecunda”
45

. A díke promove o 

equilíbrio da vida coletiva, com a finalidade de construir a cidade unida, justa e feliz,  

constituída por uma comunidade de homens semelhantes que têm como o fim viver da 

melhor maneira possível
46

, pois, o humano está destinado, pela sua natureza, a existir 

com o outro, o que implica uma vida perfeita e autossuficiente, uma vida feliz e boa
47

.  

Para Aristóteles, a felicidade, o melhor de todos os bens, consiste no ato e no uso 

perfeito da virtude, da excelência, que está intrinsecamente ligada às boas ações, pois, 

“quem é feliz vive bem e age bem”
48

. Ora, se a pólis tem a vida boa como finalidade, 

obviamente “a educação deve necessariamente ser uma e a mesma para todos, e que o 

cuidado posto nela deve ser tarefa comum e não do foro privado”
49

, pois, 

 

o exercício daquilo que é comum deve ser também realizado em comum. Tão 

pouco nenhum cidadão deve julgar-se útil por si próprio, mas sim em função 

da cidade, visto que cada um é uma parte dele, e o cuidado de cada parte 

deve, por natureza, refletir-se na preocupação pelo todo
50

.  

 

                                                           
41

 VERNANT, Jean-Pierre.  As origens do pensamento grego, p. 56. 
42

 Ibidem, p. 56. 
43

 COÊLHO, Ildeu. Glossário de termos gregos, p. 11. 
44

 Entende-se por Éris as lutas, os combates, as disputas,  rixas, bem como as  rivalidades que causavam a 
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45
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 ARISTÓTELES. Política. 1328 a 35. 
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 Cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, 1097 b 10. 
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 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 1098 b 20.  
49

 ARISTÓTELES.  Política. 1337 a  20. 
50

 ARISTÓTELES.  Política. 1337 a 25.  
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Para o grego, a educação consiste na Paideía: formação cultural completa com a 

finalidade de realização, em cada indivíduo, da excelência, da virtude, areté, que 

implica necessariamente valores físicos, psíquicos, morais, éticos e políticos, pois ela se 

refere à formação do áristos, do melhor, do mais nobre, do homem excelente
51

, belo e 

virtuoso. A educação não se limita ao saber técnico, mas trata-se de uma formação 

completa em que todas as potencialidades humanas são igualmente desenvolvidas: 

“corpo e alma, sensibilidade e razão, caráter e espírito”
52

.   

O grego quer ser artista sábio, letrado e pensador e a priorização de uma dessas 

habilidades poderia ser comparada a uma mutilação
53

. Por isso, o ensino dos sofistas 

não o contemplava, uma vez que se fundamentava no saber prático, na oratória, e não 

questionava a essência humana. Os sofistas preparavam homens técnicos, habilidosos 

para convencer, úteis e, sem o compromisso com o bem comum, não buscavam a 

verdade e a finalidade de todas as coisas
54

. 

Na contramão dos sofistas, os filósofos gregos
55

 preocupavam-se em conhecer a 

essência e a finalidade da existência humana. Não se consideravam sábios e, por isso, 

impuseram a “si mesmos e aos outros a busca da verdade, do ser, das causas, do uno, do 

que é universal e permanente, do que transcende a toda particularidade e 

contingência”
56

. Romperam com o saber existente, assim como fez Sócrates em relação 

aos sofistas, que se faziam “passar por cidadãos capazes de responder a qualquer 

questão, de ensinar e de fazer praticamente tudo, e com a superficialidade da cultura 

tradicional dos artesãos, dos poetas e dos políticos”
57

.  

  Sócrates buscou um saber “diferente de todos até então existentes, qual seja, a 

ciência humana, a anthropíne sophía. Essa é a sua sabedoria e lhe impõe, e a todos os 

que procuram cultivá-lo, o dever da busca, da interrogação, do pensamento”
58

, da 

crítica, da reflexão, do questionamento, do trabalho incansável, de descobrir o novo, de 

ver o não visto, de ir além do sensível, do imediato, da busca do novo,  da verdade
59

, 
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 Cf. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, p. 156. 
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 MARROU, Henri-Irénée. História da educação na Antiguidade, p. 342. 
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enfim, do conhecimento inteligível
60

. Preocupava-se com o bem da alma
61

 humana, “a 

alma como consciência que pensa e age com autonomia, liberdade e ética e se constitui 

como trabalho que envolve mestre e discípulo no exercício reflexivo, na busca da 

verdade, da excelência de vida, da areté, da perfeição”
62

. O que só é possível com a 

filosofia, expressão do pensamento consciente do homem grego
63

.  

Para Coêlho, a filosofia socrática realizava-se como uma abertura ao universo 

espiritual, “ao movimento mesmo de constituição dos conceitos, dos argumentos e dos 

métodos de investigação, de elevação humana, de purificação da alma, libertando-a dos 

enganos e erros e preparando-a para a adesão à verdade, à vida excelente, ao Bem”
64

.  

Platão pensa que o homem vive em uma escuridão, um sono profundo, e a saída 

do estado de sonolência ou da obscuridade consiste em desenvolver a coragem e o 

desejo de ver o ainda não visto, querer elevar-se acima do que é, não se deixando abater 

pelas dificuldades.  Referindo-se ao Mito da Caverna
65

 e à teoria do conhecimento, 

Sócrates, com o intuito de dar a entender ao jovem Glauco o que é e como se adquire o 

conhecimento, faz uma analogia entre conhecer e ver:  

 

Todos os nossos sentidos, diz Sócrates, mantêm uma relação direta com o 

que sente. Não é esse, porém, o caso da visão. Para que a visão se realiza, não 

bastam os olhos (ou a faculdade da visão) e as coisas coloridas (pois vemos 

cores e são elas que desenham a figura, o volume e as demais qualidades da 

coisa visível), mas é preciso um terceiro elemento que permita aos olhos ver 

e às coisas  serem vistas: para que haja um visível visto é preciso a luz. A luz 

não é o olho nem a cor, mas o que o faz com que o olho veja a cor e que a cor 

seja vista pelo olho. É graça ao Sol que há um mundo visível. Por que as 

coisas podem ser vistas? Porque a cor é filha da luz. Por que os olhos são 

capazes de ver? Porque são filhos do Sol: são faróis ou luzes que iluminam as 
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 Marilena Chauí (Introdução à história da filosofia, p 249), referindo-se à República de Platão, diz que 

na teoria do conhecimento há duas divisões: o mundo do sensível está no plano do visível − “é o mundo 
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61
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força, beleza (Cf. JAEGER, Werner. Paideia, p. 329-535).  
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 COÊLHO, Ildeu. Teoria, prática e formação de professores, p. 209. 
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 Cf. JAEGER, Werner. Paideia, p. 533. 
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 COELHO, Ildeu, Teoria e prática e formação de professores, p. 209. 
65

 Mito da Caverna  é também conhecido como “alegoria da caverna”  e se refere a uma passagem de “A 

República”, de Platão. Instiga o leitor a refletir sobre a privação do conhecimento do homem. Para 

encontrar a  luz e a verdade, é preciso superar as dificuldades com coragem e determinação.  
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coisas para que se tornem visíveis. A visão é, assim, uma atividade e uma 

passividade dos olhos. Atividade, porque é a luz do olhar que torna as coisas 

visíveis. Passividade, porque os olhos recebem sua luz do Sol. Conhecer a 

verdade é ver com os olhos da alma ou com os olhos da inteligência. Assim 

como também a ideia suprema, a ideia de todas as ideias, o Bem (isto é, a 

perfeição em si mesma) dá à alma e às ideias sua bondade (sua perfeição) 

para que haja mundo inteligível, assim como os olhos e as coisas participam 

da luz, assim também a alma e as ideias participam da bondade (ou perfeição) 

e é por isso que a alma pode conhecer as ideias. E assim como a visão e 

passividade atividade do olho, assim também o conhecimento é passividade e 

atividade da alma: passividade, porque a alma precisa receber a ação das 

ideias para poder contemplá-las; atividade, porque essa recepção e 

contemplação constituem a própria natureza da alma
66

.  

 

 

Nas trevas, não há visibilidade, assim como na ignorância não há verdade. A 

superação consiste em conhecer, no ato de libertação e de iluminação. Nesse sentido, a 

paideia filosófica, promove a “conversão da alma voltando-se do sensível para o 

inteligível. Essa educação não ensina coisas nem nos dá a visão, mas ensina a ver, 

orienta o olhar”
67

, pois a alma, em sua própria natureza, já possui a capacidade para ver. 

Neste sentido, os homens que já encontraram a luz, são amantes da sabedoria e têm 

desejo de contribuir para que o outro saia da escuridão, da cegueira e/ou da privação do 

conhecimento, devem provocar, inquietar, incomodar, instigar a busca do saber, 

estimular a dúvida, a crítica, o pensar, o refletir
68

.  

Platão pensa que a salvação
69

, a superação das intempéries que impede o homem 

ver a luz, incluindo os inúmeros problemas existentes na sociedade humana, está na 

filosofia. Naquela que “surge da admiração, do espanto, não no sentido de medo, temor 

e susto, mas de maravilhamento diante da realidade ignorada, esquecida, não percebida 

pelos homens, [...] mas que precisam ser interrogadas, pensadas”
70

 .  

O filósofo não se entrega à “multiplicidade das impressões sensoriais, nem se 

deixa arrastar durante a vida inteira pelo vaivém das simples opiniões, mas orienta o seu 

espírito pela unidade do que existe. Só ele possui um conhecimento e um saber, no 

verdadeiro sentido dessas palavras”
71

. O filósofo possui grande memória e percepções 

rápidas, tem sede e desejo de saber, o seu olhar eleva-se ao ponto mais alto das coisas e 
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alcança, de uma vigia altíssima, a excelência, a areté
72

. Não se apega aos bens 

exteriores
73

, não é vaidoso nem presunçoso, mas pensa o “universo, a existência 

coletiva e individual, o problema da formação humana, da liberdade, da democracia, da 

justiça, da ética, da formação de seres humanos, livres, autônomos, comprometidos com 

o presente e o futuro da sociedade”
74

. 

É com a formação fundamentada na filosofia que Platão pensa ser possível a 

edificação da cidade, do homem excelente e justo, pois a filosofia é o saber, a ciência 

que busca a essência das coisas e contempla todo o ser, o ser como ser
75

. Interroga e 

questiona as teorias e as práticas mostrando os possíveis enganos e contradições, os 

pressupostos e as implicações, buscando compreensão do sentido e  gênese de todas as 

coisas
76

. Em contraposição a outro pensamento, “vai à raiz das questões e as apreende 

em sua universalidade e totalidade em permanente processo de totalização”
77

. Não se 

contenta com dados, com o que já está posto, mas busca tudo compreender. Não visa à 

praticidade, ao imediatismo, ao útil, mas se constitui como simples theoreîn, que 

significa  

 

o ato mesmo de contemplação, de ver com os olhos da mente, do intelecto, da 

razão, do noûs; o ato de ver espiritualmente, de ver aquilo que é, ou seja, o 

ser mesmo, a causa (aitía), no sentido amplo e profundo que o termo tem na 

filosofia grega. Na theoría não há fim prático, pragmático, imediato; não há 

interesse, particularidade, mas universalidade, totalidade, saber 

desinteressado, saber pelo saber. O saber, a verdade é, então boa e desejável 

em si e por si mesma, e não porque por acaso seja prática, traga algum 

beneficio ou vantagem, isto é, seja buscado em vista de outras coisas ou 

interesses
78

.  

 

 

  

Platão pensa que somente a contemplação, theoría, pode aprender a essência das 

coisas, da verdade, e da “existência humana, individual e política (pólis), arrancar o 

homem do plano do sensível, das aparências, do múltiplo, do mutável, da opinião, 
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elevando-o ao plano do intangível, do ser, do uno, do permanente, da ciência, do 

saber”
79

.  A educação filosófica consiste em uma conversão intrinsecamente ligada a um 

esforço penoso, um girar do olhar em um outro sentido, uma autêntica periagogé, que é 

a ação de conduzir à volta, de volver; trata-se de uma mudança, uma transformação 

radical, uma conversão
80

.  

Em Platão, o oráculo “conhece-te a ti mesmo” significa “conhece o que tu és 

realmente, o que em ti é tu mesmo, ou seja, tua alma, tua psykhé”
81

. Essa interpretação 

não tem a intenção de incitar seus interlocutores a um esforço vão de dirigir seu olhar 

para o dentro de si mesmos em uma tentativa em vão de descobrir o seu eu, pois é 

evidente que o olho não consegue ver a si mesmo: “ele sempre precisa dirigir seus raios 

para um objeto situado no exterior. Da mesma forma, o sinal visível de nossa 

identidade, este rosto que oferecemos aos olhares de todos para que nos reconheçamos, 

jamais poderemos contemplá-lo nós mesmos”
82

, a não ser que se buscasse nos olhos do 

outro o reflexo que remeta de fora a própria imagem, como bem expressa o diálogo 

entre Sócrates e Alcibíades, 

 

Quando olhamos para o olho de alguém que está à nossa frente, nosso rosto 

se reflete no que chamamos de pupila como em um espelho; aquele que se 

olha vê sua imagem. 

Está certo. 

Assim, quando o olho considera outro olho, quando fixa seu olhar sobre a 

parte desse olho que é a mais excelente, aquela que vê, é ele mesmo que vê 

[...]. E a alma também, se quiser conhecer a si mesma, deve olhar para outra 

alma, e naquela alma, a parte em que reside a faculdade própria da alma, a 

inteligência, ou ainda tal outro objeto que lhe é semelhante
83

.  

 

  

 Assim, os gregos acreditavam que olhando para fora, para o outro, é que ele se 

reconhecia, já que o  “olho pode ver no exterior um objeto iluminado por causa da 

afinidade natural entre o olhar e a luz, da similitude completa entre o que vê e o que é 

visto”
84

.  Desta maneira o que somos, nosso rosto e nossa alma, “nós o vemos e 

conhecemos ao olhar o olho e a alma do outro. A identidade de cada um se revela no 

contato com o outro, pelo cruzamento dos olhares e pela troca de palavras”
85

. 
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 Platão pensa que somente o corajoso pode sair da escuridão e provocar rupturas 

na obscuridade e encontrar a verdade, a luz e, assim, conhecer a si mesmo. Isso implica 

dizer que esse ser é autônomo (autós, nómos)
86

, pois teve a “capacidade de descobrir, 

por ele mesmo e em si mesmo, a verdade”
87

.  

Para os gregos, autonomia está intrinsecamente ligada à democracia (démos, 

kratía),
88

 que não se separa do exercício da cidadania. Trata-se da participação do 

homem nas decisões, em condições de igualdades. Assim, a “liberdade humana decorre 

da capacidade de cada indivíduo possuir em si próprio (e não de outrem) o fim da sua 

autodeterminação ética, cívica e política”
89

.  

Pensar o homem autônomo e capaz de buscar por ele mesmo a luz e a verdade, 

remete ao homem virtuoso, que Aristóteles descreveu na Ética a Nicômaco e na 

Política. Ele vai ao encontro de Platão no que se refere à prática educativa dos sofistas – 

uma educação a serviço do indivíduo, em detrimento da cidade. Aristóteles defende uma 

formação ética
90

, estruturada “na prática da liberdade que o homem, em conformidade 

com a reta razão, é capaz de discernir o maior de todos os bens”
91

, a felicidade, não na 

ideia dos prazeres, do lazer, do dinheiro, da fama, mas na “excelência intelectual, 

phrónesis
92

, de disposição para agir segundo o modo mais perfeito de se adquirir a 

excelência moral”
93

,  sophrosýne
94

.  

Formação ética supõe discernimento, moderação e autonomia para conduzir a 

vida à luz da razão, da excelência, areté. Essa formação, segundo Aristóteles, é o único 
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caminho para a virtude, que consiste em um longo processo de exercício prático, 

áskesis, de uma disciplina rigorosa, cuidadosa e diligente, meleté, “um controle 

vigilante sobre si, uma atenção sem descanso para escapar às tentações do prazer, à 

hedoné, ao atrativo da moleza e da sensualidade, a malakhía e a tryphé, para preferir 

uma vida inteira votada ao pónos, ao esforço penoso”
95

. 

Para Aristóteles, é do “hábito”, da prática de ações virtuosas que surge o homem 

virtuoso, pois, praticando, adquirimos o que procuramos aprender, ou seja, “nos 

tornamos justos praticando ações justas, temperados, agindo com temperança, [...] 

tornamo-nos corajosos realizando atos de coragem”
96

. Da mesma maneira, acontece 

com as demais excelências
97

 – generosidade, justiça, sensatez e comedimento, pois é “a 

partir do exercício das mesmas atividades e em vista das mesmas qualidades limites que 

toda a excelência tanto é gerada quanto é destruída”
98

. É pelos atos que praticamos com 

outrem que nos “tornamos justos ou injustos. É também ao agir em face de situações 

terríveis, que sentimos sempre medo ou conseguimos ganhar confiança, isto é, que 

podemos ficar cobardes ou tornamo-nos corajosos”
99

. 

Para Aristóteles, a pólis é composta por cidadãos em absoluto
100

, em sentido 

estrito, o que implica dizer que a cidadania pode ser entendida como a capacidade de 

participação plena nas decisões do bem coletivo. Daí a definição que o “homem é por 

natureza um ser vivo político”
101

. Sendo naturalmente político, o homem é também um 

“ser carente e imperfeito que necessita de coisas (para desejar) e de outros (para reunir), 

buscar a comunidade como o lugar em que, com os seus semelhantes, alcance a 

completude”
102

. Tudo isso só se realizará na vida coletiva de homens virtuosos. 

Na primeira afirmação da Metafísica, Aristóteles diz que “todos os homens têm, 

por natureza, desejo de conhecer”
103

, e a melhor prova dessas coisas está no “prazer das 

sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesma e, mais que 

todas as outras, as visuais. Como efeito, não só para agir, mas até quando não nos 
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propomos operar coisas alguma, preferimos, por assim dizer, a vista aos demais”
104

. A 

vista permite adquirir maior conhecimento e mostra o maior número de diferença entre 

as coisas. Ela possibilita o conhecer, o discriminar, o diferenciar, o distinguir. Para 

Chauí, a visão
105

 está também “na base do elogio da theoría, isto é, da visão intelectual 

como a forma mais alta do conhecimento e que é, justamente, a filosofia primeira, a 

mais alta entre as ciências teoréticas e também superior às ciências práticas e 

produtivas”
106

.     

Na primeira parte do livro Ética a Nicômaco, Aristóteles faz a distinção entre as 

duas grandes “modalidades da ação humana: a ação que tem seu fim em si mesma e a 

ação que tem como fim a fabricação de uma obra. Trata-se da distinção entre a práxis e 

a poíesis”
107

. Diz ele: “toda arte (tékhne), toda investigação (méthodos), toda ação 

(práxis) e toda escolha racional (proaíresis) tendem para o bem [...]. Mas observa-se, de 

fato, uma certa diferença entre os fins: uns consistem nas atividades, outros em certas 

obras”.
108

   

Para Aristóteles, a pólis tem como finalidade a vida boa, que se realiza com a 

felicidade – “o bem supremo”
109

 – e está  intrinsecamente ligada à virtude, medida entre 

os extremos contrários, a moderação, o justo meio, nem excesso nem falta, é o 

equilíbrio, o comedimento
110

. A medida do meio é o que “existe entre duas perversões: 

a do excesso e a do defeito”111. Ela consiste na excelência, que é uma disposição do 

caráter escolhida antecipadamente. Assim, o cidadão excelente é comedido, equilibrado, 

tem autodomínio de si mesma, é temperado, em suma, é virtuoso. 

Se toda a cidade tem uma única finalidade, obviamente que a educação também 

deve ser única, pois “cada um é uma parte dela, e o cuidado de cada parte deve, por 

natureza, refletir-se na preocupação pelo todo”
112

. No processo de formação do homem 

como ser político devem ser consideradas aviltantes
113

 todas as tarefas que não 
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promovam uma formação ampla e completa, que incluem: “o corpo, a alma e a mente 

do homem livre, para o exercício e a prática da virtude”
114

.  

O cidadão exemplar deve possuir uma visão completa, o todo, sem a 

fragmentação que a especialização oferece, o que só pode ser encontrado na filosofia. É 

nela que a formação humana deve ser fundamentada, pois ela tem a “totalidade de todos 

os saberes – teoréticos e práticos – possui como pontos extremos mais altos a filosofia 

primeira, cujo objeto é o ser enquanto ser e cuja finalidade é o saber pelo saber, e a 

política, cujo objeto são as ações humanas que visam ao bem humano”
115

.   

Nesse aspecto, a contemplação
116

 “do ser, do verdadeiro, do todo, do absoluto 

implica necessariamente afastamento e ruptura com a esfera dos interesses, do imediato, 

do prático, do útil, e, portanto, da riqueza, do fausto, do luxo, do poder, do sucesso”
117

. 

Ter a completude é ter uma vida feliz, pois quanto mais profundo for a contemplação, 

mais intensa será a felicidade
118

. E “não de uma forma acidental, mas pela própria 

natureza constitutiva da situação contemplativa. A situação contemplativa tem em si a 

sua própria dignidade”
119

.  

Assim, os gregos interessavam-se pelo homem em si mesmo, não pelo técnico 

capaz de desempenhar uma tarefa específica. Por isso, eles “souberam dar sentido 

maior, pleno, à vida em comum, em comunidade, capaz de fazer a pólis feliz”
120

. Na 

concepção de educação do homem grego, os valores e os sentidos maiores da 

coletividade exigiam uma “formação cultural voltada para o reconhecimento e a 

afirmação concreta dessa forma superior, elevada e perfeita de vida dos homens”
121

. Em 

outras palavras, exige-se uma paideía, “na qual e somente na qual, a racionalidade, a 

igualdade, a autonomia e a liberdade dos humanos emergem e se afirmam no 

reconhecimento mútuo”
122

.  
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Segundo Marrou, a educação existente entre os gregos “ligava o discípulo ao 

mestre que o distinguira chamando-o a si, que o escolhera”
123

.  Sócrates, por exemplo, 

foi um grande mestre da Antiguidade, cidadão simples e conhecido de todos, e atraía os 

jovens que o assistiam fascinadamente. Em torno dele, se “agrupa o escol espiritual da 

juventude ática”
124

. Depois de ter se aproximado dele, ninguém contestava a atração do 

seu espírito, e quem julgasse ser capaz de resistir, não demorava a descer do pedestal.  

Os encontros entre mestre e discípulos aconteciam nos ginásios
125

, lugar onde os 

homens livres exercitavam, sob forte tensão espiritual, o pensamento, as reflexões e a 

dialética. Na Antiguidade, não existia uma instituição propriamente educativa, que só 

apareceu posteriormente, em razão da nova realidade da pólis, quando o ensino 

destinado aos homens livres se tornou necessariamente coletivo. Era uma educação que 

favorecia um número cada vez maior de novos privilegiados, pois já não cabia mais o 

ensino individual com um preceptor
126

, destinado somente aos filhos de família bem 

nascidas, ou seja, dos eupátridas
127

.  

Tal prática não representou o fim da educação particular, que continuou a existir 

embora fosse repudiada por grande parte dos gregos que não concordavam com a 

cobrança pelo ensino. O cidadão grego dedicava-se a skholé, ao “tempo livre, descanso, 

estudo, escola, produto do estudo”
128

, pausa nas atividades laborais, algo que se faz aos 

poucos, de maneira lenta, sem pressa e com minúcia. Em decorrência, o termo latim 

schola, em alemão, schule, em inglês, school, em francês, école, em português, escola. 

 Esse estabelecimento nasceu sob a influência das instituições criadas pelo 

pitagorismo,  e tornou-se uma “verdadeira escola, que absorve o homem por inteiro e 

lhe impõe um estilo de vida; é uma instituição organizada, com sua sede, suas leis, suas 

reuniões regulares”
129

. Estas instituições serão mais tarde imitadas “pela Academia de 

Platão, pelo Liceu de Aristóteles, pela escola de Epicuro, e permanecerá como a forma 

típica da escola filosófica grega”
130

.   
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As escolas pitagóricas ou pitagorismo deixaram marcas significativas na 

filosofia grega, “tanto pelas críticas que recebeu de Xenófanes, Heráclito, Parmênides e 

Zenão como pela adesão a muitas de suas ideias por filósofos como Platão”
131

 e 

Aristóteles que, conhecendo os jovens pitagóricos na Magna Grécia, ligou-se a eles por 

laços de amizade. Aristóteles deu “tamanha importância a seus ensinamentos que, anos 

mais tarde, ao fundar a Academia, inscreveu em seu pórtico: „Aqui só entram os que 

amam a matemática‟”
132

. A Academia foi fundada num ambiente de presença marcante 

da natureza − muitas árvores, fontes, e um belo jardim –, tendo ao centro a construção 

de um ginásio. Além desse espaço, Platão adquiriu outro parque onde ficava o 

alojamento dos estudantes. A Academia ficou nesse lugar até o século I a.C., durante o 

reinado de Silas, quando foi transferida para o interior da cidade
133

. O espaço era 

composto por 

 

salas de aulas, uma biblioteca e um Mouseîon
134

, isto é, uma sala reservada às 

Musas ou ao ensino e cultivo das ciências e técnicas. Era frequentada por 

discípulos cuidadosamente escolhidos, que recebiam um ensino em todas as 

questões concernentes a filosofia. Nela se formaram os mais importantes 

matemáticos, astrônomos e futuros políticos da Grécia clássica, e foi nela que 

durante vinte anos, Aristóteles recebeu a formação filosófica
135

.  

 

Sendo o primeiro instituto de investigação do Ocidente, a Academia de Platão 

era uma escola que tinha a intenção de em todos as áreas do saber, realizar o ideal 

socrático da autonomia da razão e da ação contra a heteronomia em que comprazia o 

sofista
136

.  Mas, o que seria o ideal da educação autônoma defendida por Sócrates? Nas 

palavras de Chauí, significa, em primeiro lugar, “ensinar o livre espírito de pesquisa, o 

compromisso do pensamento apenas com a verdade e em segundo, estimular a 

autodeterminação ética e política”
137

. Em outros termos, Sócrates propõe o ideal de vida 

humana, “conforme a razão, bíos theoretikós, vida teorética, consagrada ao cultivo do 

pensamento, bem como uma nova forma de existência pessoal e coletiva, uma autêntica 
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conversão ao mundo do espírito, da perfeição, da incansável busca da verdade e do 

bem”
138

.   

Sempre disponível àqueles que desejassem ouvi-lo e com ele conversar, Sócrates 

oferecia aos discípulos a possibilidade da convivência e, nesses momentos, “interroga-

os procurando ajudá-los a superarem a esfera da opinião, do imediato, do sensível, do 

particular, dos interesses, e a se elevarem ao plano do saber verdadeiro, do universal, do 

bem comum”
139

. E, assim, em um diálogo aberto, envolvendo mestre e discípulo, havia 

o confronto das ideias, dos conceitos e argumentos, sem nenhuma verdade  transmitida.  

Sócrates interroga o interlocutor, e refuta “a resposta dada, mostrando-lhe que, 

embora considerada inicialmente verdadeira, ela contradiz outras afirmações 

fundamentais às quais ele não pode negar sua concordância”
140

. Assim, a Academia de 

Platão, em vez de transmitir doutrinas e valores éticos e políticos, ensinava a pensar, a 

procurar o saber, criar, pôr em questão, refletir, ver o não visto, dizer o não dito.  

Tal como Platão (427-347), outro mestre da época destacava-se: Isocrátes (436-

338). Ambos foram os fundadores das escolas nos anos 387 e 393,  respectivamente. 

Isocrátes foi um educador profissional, ensinou a arte do bem falar, as técnicas de 

oratória, a eloquência. Já Platão opôs-se ao pragmatismo dos sofistas, demasiadamente 

apegados à eficácia e à eficiência imediatas. Platão edificou “todo a seu sistema 

educacional sobre a noção fundamental da verdade, sobre a conquista da verdade pela 

ciência racional”
141

. Platão e Isocrátes não introduziram muitas inovações ou novas 

técnicas educativas nas instituições de sua época
142

, mas procuraram  

 

expurgar e retocar as de seu predecessores. Sua ação, muito mais profunda, 

consistiu em delinear, de maneira nítida e definitiva, em seu próprio 

pensamento e na consciência antiga, os quadros gerais da cultura superior; ao 

mesmo tempo, e diretamente, foram por eles definidos os da educação. O 

primeiro fato a registrar é que esse ideal da cultura antiga se nos apresenta 

sob duas formas: a civilização clássica não adotou um tipo único de cultura, 

nem, por conseguinte, de educação; ela esteve dividida entre duas formas 

antagônicas, diante das quais jamais pode resolver-se a fazer uma escolha 

definitiva: uma de tipo filosófico, outra de tipo oratório, das quais Platão e 

Isocrátes foram, respectivamente, os patrocinadores
143

.   
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O antagonismo existente entre a arte oratória e a filosofia, entre a técnica e a 

teoria, entre os sofistas e os filósofos, evidencia certa rivalidade na disputa pela 

conquista de novos adeptos.  Contudo, “nem o orador nem o filósofo podem dispensar 

um o outro, como não podem renunciar àquilo que constitui a ambição precípua de seu 

respectivo rival”
144

, pois o homem grego 

  

quer ser, ao mesmo tempo, artista e sábio, o letrado de discernimento jovial e 

requintado e o pensador que conhece o enigma do mundo e do homem, que 

sabe explicá-lo com rigor geométrico e dele extrair uma regra de vida: pois 

tudo isto é o Homem, e  escolher é, para ele, mutilar-se
145

. 

 

A formação, para o homem grego, implica contemplação. Em outras palavras, 

supõe a areté, “a excelência corporal, intelectual, psíquica, ética, moral, política, a 

virtude, capacidade, aptidão, qualidade, mérito, nobreza, valor que faz um indivíduo um 

cidadão, colocando-o no patamar de excelência, sob todos os aspectos”
146

 e, portanto, se 

fundamenta na theoría, a “ação de ver, examinar para conhecer, meditação, estudo, 

contemplar, pensar, julgar, [...]. É o conhecimento pelo conhecimento, sem preocupação 

com seu uso instrumental, com sua aplicação, com as técnicas”
147

, sem contudo deixá-

las de lado.  

Para os gregos, a praça pública era destinada ao tempo livre. Nesse lugar 

aconteciam os momentos de reflexões, debates e muito aprendizado para mestres e 

discípulos.  Daí o termo skholé,  significar, ratificando o dito anteriormente, tempo livre 

disponível para dedicar-se às atividades do corpo e da alma
148

. Para Aristóteles, a 

prática do ócio exige “não apenas o cultivo de virtudes especulativas, mas também o 

cuidado das virtudes práticas, tais como a persistência, coragem, equilíbrio, assim como 

a satisfação das necessidades vitais indispensáveis”
149

. É nesse sentido que a  

 

formação dos jovens adquire no contexto aristotélico um cunho pedagógico 

universal (relativo a todo o homem) e integral (relativo ao homem todo) e 

não apenas escopo didático, orientado para a mera aprendizagem 

especializada de informações (erudição) e procedimentos (competência)
150

.  
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 Para Marrou, foi somente depois de Aristóteles e de Alexandre, o Grande, que a 

“educação antiga se torna verdadeiramente uma educação que atinge sua Forma 

Clássica e, em suma definitiva”
151

. Aristóteles defendeu uma educação única para todos 

os homens, em que o mestre não poderia exigir qualquer retribuição pelo trabalho 

realizado, os estudantes deveriam usufruir do ócio, aprendendo as artes liberais
152

, a 

qual deu origem à escolástica
153

. 

A educação clássica buscava “formar o homem enquanto homem, e não 

enquanto elemento a serviço de um maquinismo político, enquanto semelhante a uma 

abelha na colmeia”
154

. É nesse aspecto que a educação clássica “mais flagrantemente se 

opõe à educação do nosso tempo”
155

, pois esta é “coagida a formar, primeiramente, 

especialistas, atendendo aos reclamos de uma civilização notadamente diferenciada e 

dotada de uma técnica assoberbante
156

”. Sócrates, Platão ou Aristóteles, defendiam a 

formação completa, corpo e alma, sensibilidade e razão, caráter e espírito, o que implica 

theoria, contemplação de todo o ser, enfim,  “formar o homem em si, o homem apto a 

exercer, ulteriormente, qualquer tarefa, mas que não restrinja, por antecipação, a uma 

especialização determinada”
157

.  
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CAPÍTULO II 

 

UNIVERSIDADE: DO NASCIMENTO AO PROCESSO DE CORRUPÇÃO
1
 

 

Somente na Idade Média Central, séculos
2
 XI-XIII, especificamente com o 

nascimento da universidade, é possível identificar a formação do homem com 

características semelhantes à praticada na Antiguidade clássica.  

Para Franco Júnior, na Idade Média Central, a sociedade cristã conheceu uma 

forte expansão populacional e consequentemente a expansão territorial, da qual as 

Cruzadas são a face mais conhecida. As profundas transformações políticas, sociais e 

econômicas que modificaram a face do Ocidente latino no curso do século XII 

estenderam-se para os séculos subsequentes de maneira acentuada, com a expansão da 

civilização urbana, o fortalecimento do poder político dos soberanos, o 

desenvolvimento da indústria artesanal com o aumento da procura por mercadorias, 

maior disponibilidade de mão de obra e, consequentemente, o fortalecimento dos 

primeiros grandes fluxos da economia mercantil
3
. Tais acontecimentos deram início ao 

que, posteriormente, seria a Europa moderna.  

A educação expressa nas artes, na literatura, no ensino, na filosofia, nas ciências 

e na produção cultural de maneira geral, também passou por alterações
4
. Inicialmente, 

houve o fortalecimento das escolas urbanas, o florescimento da escolástica e, 

consequentemente, a institucionalização da universidade.  

Originária do latim schola, que tem suas raízes no termo grego skholé, o termo  

Escolástica se refere à “filosofia e teologia constituídas e ensinadas nas escolas dos 

séculos X a XVI da Idade Média latina”
5
. Como filosofia, busca o saber em proveito do 

homem, ou seja, ensina a verdade, “põe questões aos que buscam a compreensão do 

real, pensa as ideias, os conceitos e os argumentos considerados verdadeiros, enfim, 
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2
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interroga o que diz respeito ao mundo das coisas e dos homens”
6
. Nesse sentido, o 

filósofo
7
 é um intelectual, aquele que pensa, não se deixa levar pelas futilidades das 

coisas, busca o saber de maneira incansável e desinteressada, num processo de 

transformação, de girar a alma para ver o não visto, contemplar e dar valor a outra 

realidade
8
.  

Escolástica é ao mesmo tempo uma forma, um método de investigação de 

cultivo da razão e de exposição do pensamento, com suas regras e exigências, e  

“envolve a lectio, a questio, a disputatio”
9
. Em outras palavras, é questionar, indagar, 

refletir o sentido dos termos, das palavras, das coisas; é cultivar a dialética, a lógica, a 

argumentação, o pensar, enfim, é viver a filosofia. Ela provém do desenvolvimento da 

dialética, que é a arte de argumentar por perguntas e respostas em uma situação de 

discussões e diálogos10.  

O termo scholasticus significa o mestre, o homem culto, o estudioso, o sabedor 

das sete artes liberais e das questões teológicas
11

. Ele sabia conjugar de maneira ativa o 

verbo legere, que significa “colher, recolher, escolher, percorrer, ler”
12

 e,  em suas aulas 

e em seus textos, realizava o lectio, que é o  “ato de colher, recolher, escolher, 

selecionar, ler, leitura, lição, o que se lê, texto”
13

. Lectio significa o ato de escolher, de 

 

selecionar o que deve ser lido, comentado, explicado e entendido. O texto é 

percorrido, explorado em busca do sentido dos termos; os conceitos, as teses 

e os argumentos são submetidos a uma interrogação cuidadosa que revela o 

que aí se encontra, o que está dito. Mestres e estudantes colhem, recolhem o 

sentido e o percurso do pensamento, da razão. Além de transcrever e traduzir, 

os medievais se preocupam sobretudo em ler, comentar e discutir os textos, 

as ideias e as questões dos antigos, incorporando-as em suas aulas, 

demonstrações e obras. E, ao fazê-lo diante dos alunos, o professor mostra as 

palavras ou termos principais e seu sentido, a articulação das frases ou 

premissas, as ideias, os conceitos e as partes mais importantes e difíceis do 

texto que exigem atenção especial do leitor. A lectio, portanto, nem de longe 

se assemelha a um ritual, a uma repetição de sons, palavras e frases. Pelo 

contrário, é um ato de criação, de pensamento, um ato do intelecto
14

. 
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Vale lembrar que, na primeira Idade Média, o poder e a influência da Igreja na 

cultura intelectual eram muito fortes. Entretanto, a contradição tornou-se a base de sua 

força – ao mesmo que negava diversos aspectos da civilização romana, a Igreja criava 

condições de aproximação com povos germanos, e ao preservar vários outros elementos 

da cultura romana, ela se consolidou na sociedade medieval, e o cristianismo tornou-se 

reconhecido como a religião oficial. Naquele período, a Igreja concentrou todas as 

atividades religiosas – orientações dogmáticas, obras assistenciais e combate ao 

paganismo. Tal prática era aceita pelos fiéis com naturalidade, pois eles acreditavam 

que os líderes da Igreja tinham poder divino para expulsar demônios, curar doenças e 

difundir sua doutrina
15

. 

A educação na primeira Idade Média era realizada de clérigos para clérigos. Nas 

“escolas catedralícias e, sobretudo monásticas, praticamente as únicas existentes, 

ensinavam-se as chamadas artes liberais
16

, as únicas dignas de homens livres, por 

oposição às artes mecânicas, isto é, manuais, própria de escravos”
17

. Para Le Goff, o 

pensador
18

 dessa época tinha a palavra e a mente como ferramentas de seu trabalho, ele 

não vivia de rendimentos da terra nem tinha obrigação de trabalhar manualmente
19

. 

A partir dos anos 1000, os citadinos aprendiam a conhecer o valor do trabalho e 

do tempo e, especialmente, do movimento incessante dos preços, o que significa que 

eles estavam permanentemente sujeitos ao movimento da roda da fortuna, que gira sem 

parar. Na vida urbana, havia aglomerações de pessoas que tinham como espaço de 

convivência a taberna, o cemitério, a pequena praça e a paróquia. A violência e a 

flagelação faziam parte da vida dos citadinos que buscavam refúgio e proteção 

construindo muralhas
20

. Com o crescimento da sociedade, ampliou-se a necessidade de 

pessoas com maior grau de intelectualidade. Foi preciso, então, aumentar o número de 
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sacerdotes com preparo para guiar o crescente número de fiéis, mais juristas para 

atender às diferentes unidades de tribunais e, para resolver questões novas e mais 

difíceis, e, ainda, “burocratas para os reis e grandes senhores feudais, cujos 

rendimentos, despesas e interesses se ampliavam; mercadores para atender à crescente 

procura de bens e que precisavam elaborar contratos, escrever cartas, controlar lucros e 

estoques”
21

. 

Para Le Goff, o trabalhador da cidade estava sujeito às exigências dos 

empregadores, e a possibilidade de garantir um bom futuro para os filhos eram 

potencializados no século XI com o surgimento das escolas urbanas
22

 que, no século 

XIII, se transformariam em universidades. Tais escolas organizavam-se nas 

proximidades das igrejas, junto às sedes episcopais e nas mediações dos claustros. A 

essas escolas concedeu-se o caráter de escola pública, que oferecia formação clerical, 

estudos seculares, ciência, artes e teologia, e o professor era um homem renomado e 

amante do saber, conhecido como scholasticus, magister, grammaticus ou didascalus
23

.  

O poder da Igreja adquiriu então características novas e, apesar de ainda 

conservar certo poder, o ensino tendia a escapar de seu domínio. Para Le Goff, na Idade 

Média o pensador
24

 “trabalhava com a palavra e com a mente”, sem a obrigação de 

praticar serviços manuais
25

. Esses intelectuais desejavam o novo, buscavam construir o 

que ainda não existia, queriam inovar
26

, serem modernos
27

. Porém, ser moderno não 

representava uma ruptura com os antigos, ao contrário, os mestres da Antiguidade, 

Sócrates, Platão e Aristóteles, eram fontes de inspiração para esses homens. Os filósofos 

eram os “ombros” gigantes em que os anões subiam para ver além, como afirma 
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social na busca de soluções diferentes para o mesmo problema. Por isso, os mestres da Idade Média, 
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Bernardo de Chartres, na célebre frase: “somos anões sobre os ombros de gigantes. 

Desse modo, vemos melhor e mais longe que eles, não porque nossa vista seja aguda ou 

nossa estatura maior, mas porque eles nos erguem à sua gigantesca altura”
28

. 

Pedro Abelardo (1079-1142), o pioneiro entre os intelectuais
29

 da época, 

abandonou as armas militares para dedicar-se aos estudos, para travar outra luta, a de 

ensinar. Sempre inquieto, transportava-se para todos os lados onde houvesse um 

combate. Na incansável procura por ideias, “fez nascer sob seus passos discussões 

apaixonadas”
30

. Sua habilidade em falar atraía os jovens de maneira a fazê-los esquecer 

os prazeres da cidade
31

. Com suas polêmicas e seu brilhantismo, contribuiu “para o 

reconhecimento de Aristóteles como o filósofo por excelência, o aprimoramento e a 

afirmação da escolástica como filosofia e método e da teologia como ciência”
32

.  

Ainda em meados do século XI, as escolas urbanas mantinham-se  presas às 

influências eclesiásticas, o que limitava seu papel, que era o ensino desinteressado
33

. 

Naquele período, aconteceu um incêndio que destruiu a escola episcopal de Grand, e os 

burgueses
34

 aproveitaram-se do momento para abrir suas próprias escolas: “nelas, os 

mestres instalavam-se por conta própria e, contando apenas com sua reputação, 

ensinavam aqueles que aceitassem pagar”
35

 pelos serviços prestados.  

Como o ensino ganhava novos rumos, especialmente com o surgimento das 

escolas particulares, o clero protestou dizendo que as cidades eram cheias de vãs 

discussões e que o intelectual era aquele que refletia e ensinava seu pensamento, ao 

passo que as escolas eram oficinas exportadoras das ideias como mercadorias
36

. Assim, 

a Igreja tratou logo de reafirmar o seu poder, concedendo a licencia docendi, um 

documento que legitimava a abertura e o funcionamento de uma escola e/ou 
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universidade e significava uma “autorização de ensino” concedida em cada diocese pela 

autoridade episcopal
37

.  

A renovação escolar ganhou prestígio na época, não somente pelo 

desenvolvimento geral do Ocidente, por questões econômicas, pela expansão da 

urbanização ou mesmo pela aceleração das trocas, mas especialmente pelo interesse de 

a “Igreja e, em menor escala, os poderes leigos e as classes dirigentes, especialmente 

nos países mediterrâneos”, ampliar o número de profissionais letrados competentes, 

com domínio de disciplinas eruditas e todas as técnicas da escrita
 38

. Tudo isso para que 

os negócios, públicos e/ou privados, fossem bem geridos. 

No século XIII, a associação de mestres e escolares, universitas magistrorum et 

scholarium, deu origem à universidade, universitas
39

. Este acontecimento teve grande 

representatividade no movimento de criação, cultivo e transmissão do saber no apogeu 

da cultura e da civilização medieval.  

Na Idade Média, a sociedade era considerada o centro de estudos, do ensino e 

aprendizado, do desenvolvimento do pensamento que se constituiu e se alicerçou em um 

duradouro processo de “transferência de saberes” de uma determinada época ou lugar 

para outro, envolvendo  o império do Médio Oriente e do Ocidente, povos civilizações, 

especialmente por meios dos livros Torah, Bíblia e  Alcorão pertencentes, 

respectivamente às culturas dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos.  

Tal prática significou a translatio studii ou translatio studiorum, movimento “de 

translação da atividade intelectual, dos estudos, dos centros de estudo, de deslocamento 

de sábios, de filósofos, de troca de manuscritos e ideias”
40

 que envolve, além disso, a 

mudança dos centros de poder, translatio imperii.  Esse movimento não foi um processo 

simples e rápido, teve duração de aproximadamente mil anos, chegando à Idade Média, 

pelas mãos de sábios, estudiosos, comerciantes, conquistadores e guerreiros
41

.  Como 

movimentos históricos sociocultuais de translação de manuscritos, conhecimentos, 
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filosofia e ciência, as translationes studiorum eram intrinsecamente ligadas ao 

perseverante trabalho dos  

 

monges que os transcrevem, dos tradutores que vertem para o latim, a língua 

comum, obras em grego, siríaco ou árabe, bem como dos mestres e 

estudantes que, nas escolas abaciais, episcopais e sobretudo na universidade, 

lêem, comentam, põem em questão os textos e as afirmações e tudo 

submetem ao crivo da razão, em profundos e animados debates na 

universidade nascente, como veremos. Essas transferências são uma abertura 

ao olhar, à compreensão e à práksis da sociedade, da cultura e da civilização 

do outro, o reconhecimento e a afirmação de seu sentido e importância na 

constituição de nossa compreensão, pensamento, cultura e civilização
42

. 

 

Assim, “a Ordem criada em 529 por Bento de Núrsia (ca. 480-ca. 547), fundador 

do Mosteiro de Monte Cassino, entre Roma e Nápoles, deu impulso à transcrição dos 

livros sagrados e profanos nas escrivaninhas, scriptoria, dos mosteiros”
43

.  Essa prática 

garantiu a conservação do legado cultural dos povos antigos – gregos e romanos do 

Oriente – relativos às áreas de filosofia, política, ética, letras e artes, matemática, 

astronomia, medicina, direito dentre outras
44

. Sem essa prática, não seria possível o 

estudo das setes artes liberais, nem o nascimento e fortalecimento das escolas e da 

universidade
45

.  

Garantida a cultura educacional pelo trabalho penoso dos monges, as escolas 

estabeleceram-se na Idade Média como corporação de mestres que se dedicavam à 

busca do saber, aos estudos das artes liberais e da filosofia. Já a universidade foi criada 

em meio às significativas mudanças socioeconômicas, culturais e políticas e expressivo 

“aumento da população urbana e transformação das cidades, pelo trabalho de copistas, 

de tradutores e pelo movimento de transferências de saber”
46

, e ainda ao “aparecimento 

das comunas, [...] pelo renascimento da cultura, dos estudos e da escola, que em 

algumas regiões havia desaparecido com as invasões bárbaras, a ruralização de extensas 

regiões antes urbanizadas e o lento desmoronar do Império Romano do Ocidente”
47

.  

As universidades nasceram espontaneamente ou por secessão e ainda tem 

aquelas que foram criadas. As espontâneas foram o resultado da reunião de escolas já 

existentes no local, casos de Bolonha (1158) e Paris (1200), que se “constituiu como 
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centro de estudos filosóficos e teológicos, influenciando toda a Europa, tanto no aspecto 

religioso quanto laico”
48

. As principais causas do seu prestígio foram: a) no século XII 

parisiense, existiam escolas e mestres cujo trabalho contribuiu significativamente para o 

fortalecimento do saber instituído; b) os reis tinham interesse em proteger a 

universidade de Paris, pois muitos estudos desenvolvidos estavam sob seus domínios; c) 

havia intervenção ativa e desígnios religiosos definidos pelo papa como um centro de 

estudos direcionado e controlado pela e para a Igreja
49

.  

A Universidade de Bolonha “se consolidou como centro de estudos jurídicos e 

caracterizou-se por uma forma de organização peculiar para os dias atuais”. Quem 

dirigia a vida acadêmica da instituição eram os estudantes, sendo dois deles escolhidos 

como os primeiros reitores, com o apoio do papa. Os discentes “controlavam a vida 

acadêmica, com exigências e fiscalizações do cumprimento de horário, da frequência às 

aulas, do programa de ensino e da cobrança de taxas por parte dos mestres”
50

    

 O segundo tipo de origem da universidade, a “nascida por secessão” surgiu da 

necessidade de grupos de mestres e alunos que motivados por algumas discordâncias 

abandonaram a universidade que frequentavam e fundaram outra em lugar diferente; foi 

“o caso de Cambridge, surgida em Oxford, no ano de 1209, e Pádua, derivada de 

Bolonha, em 1222”
51

. As universidades do terceiro tipo, as “criadas”, foram organizadas 

mediante bulas imperiais (caso de Nápoles, em 1224) ou papais (como Toulouse, em 

1229)
52

. Todas estas universidades estavam subdivididas em faculdades, que abarcavam 

quatro áreas do saber: 

 

a preparatória, herdeira das escolas carolíngias, na qual o estudante ficava 

dos 14 aos 20 anos examinando as tradicionais Sete Artes liberais, e por isso 

chamada de faculdade de Artes, a seguir ele optava por uma das três grandes 

áreas, Direito (Canônico ou Romano), Medicina, cujo estudos se estendiam 

por cerca de cinco anos cada, ou teologia, que exigia um aprendizado de uns 

15 anos
53

.   

 

O método de estudo adotado era a escolástica que se desmembrava em leitura e 

debates, lectio e disputatio, além de comentários e análises de textos. Assim, a  
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experiência inaugural da universidade exprime o ócio, no sentido da Antiguidade 

Clássica, por não estar ligada à utilidade, aos interesses,  à especialização, e se direciona 

para a esfera da epistéme, da theoria, da filosofia e da religião
54

. Todos os que 

frequentaram a universidade medieval, com um mínimo de assiduidade, usufruíam de 

uma “cultura de base” muito sólida, um modo rigoroso de pensar, de refletir as coisas, 

uma arte de analisar com cuidado e sem pressa os textos, buscando o sentido dos termos 

e, igualmente noções gerais dos acontecimentos do mundo e da sociedade com 

embasamento amplamente aristotélico
55

.  

As técnicas, assimiladas às Artes Mecânicas, eram, nas universidades medievais, 

indignas dos doutores, e os profissionais arquitetos e engenheiros que surgiram no 

século XIV formavam-se fora delas
56

. Tal acontecimento era semelhante à vida na pólis 

grega, em que a participação do homem na condução da vida coletiva era mediante uma 

relação profunda de laços de amizade, philía, entre os iguais
57

. Sendo iguais, os 

cidadãos da pólis exerciam plenamente a virtude, a vida boa e comedida, a justiça e a 

felicidade. Nessa cidade, não havia espaço para o mundo dos ofícios, pois estes tornam 

os homens desiguais e, portanto deveriam acontecer fora da pólis.  

Para Vernant e Naquet, na pólis, o ofício separa um homem do outro, uma vez 

que define, em cada um, a sua especialização – médico, jurista, agrônomo, arquiteto, 

engenheiro. Essa segregação compromete a unidade da pólis, que “deve se basear num 

plano exterior à atividade profissional. À especialização das tarefas, à diferenciação das 

profissões, opõe-se a comunidade política dos cidadãos definidos como iguais, 

semelhantes”
58

.  

A cidadania está intrinsecamente ligada ao tempo livre, ao uso da palavra, do 

pensamento, da busca do saber, ao contrário do tempo dedicado à atividade produtiva, 

ao exercício da profissão, da técnica do saber fazer. O tempo livre, skholé  foi uma das 

características marcantes no surgimento das primeiras universidades na Idade Média
59

.  

Tais instituições nasceram no século XIII europeu, porém, no século XIV, foram 

acometidas por uma crise, desencadeada pelo frágil equilíbrio cultural da época. Para 

Franco Júnior, na Baixa Idade Média, “as manifestações culturais oscilavam então do 
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mais estrito racionalismo ao mais fervoroso misticismo. A cultura clerical não tinha 

mais a coerência da Idade Média e a cultura vulgar não possuía o mesmo vigor que na 

Idade Média Central”
60

.  

O resultado da crise foi que essas instituições passaram a ser seletivas, 

dificultando aos estudantes pobres entrar formalmente na universidade  e usufruírem de 

todas as possibilidade que uma instituição educacional pode oferecer. A função de 

mestre tendeu a ser hereditária, e a universidade tornou-se um meio de ascensão 

social
61

. Tais acontecimentos implicaram uma crise filosófica, com a escolástica 

dividindo-se em diversas correntes: 

 

a do ceticismo, com Guilherme de Ockham, excluía o racionalismo de 

assuntos da fé, argumentando que a onipotência de Deus escapa à razão 

humana. A do empirismo, com Nicolau Oresme, rompia o equilíbrio razão-

experiência ao insistir sobre os limites da primeira sem a segunda. A do 

antiintelectualismo, com João Gerson, atacava o aristotelismo. A do 

averroísmo político, com Marsilio de Pádua, defendia a existência de estados 

nacional autônomo, donos de todos os direitos na vida social e tendo mesmo 

uma missão espiritual a cumprir. Antecipava-se Lutero, Maquiavel e Hobbes. 

Caminhava-se para a Modernidade
62

.     

 

 

Para Charle e Verger, no século XV, os diplomas universitários significavam um 

“meio de ascensão social e uma forma de obtenção de muitos rendimentos, ou, no 

mínimo, serviam para galgarem posições mais seguras e mais prestigiosas, tanto no 

clero [...] como na prática privada”
63

, favorecendo a contínua criação de novas 

universidades, em especial na Espanha, Itália e na França.   

Apesar da multiplicação das universidades no século XVI, muitas cidades, 

capitais políticas ou econômicas
64

 ficaram desprovidas delas, provavelmente pela 

insegurança conjunta dos governos e da própria burguesia
65

.  Já nas colônias 

americanas, a instituição universitária surgiu ainda no século, XVI, sendo as mais 

antigas as de São Domingos (1538), de Lima (1551) e do México (1551). Estas foram 

 

instituídas por decreto real com estatutos inspirados nos de Salamanca e de 

Alcalá, quase sempre controladas por ordens religiosas (Dominicanos 
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jesuítas), ensinando principalmente Teologia e Direito Canônico, as 

universidades da América Latina eram claramente fundações coloniais e 

missionárias: vinte delas foram estabelecidas antes da independência, com 

maior ou menor sucesso, nas principais colônias espanholas. No Brasil, não 

houve nenhuma. Na América do Norte, as primeiras universidades, sob a 

forma de colégio, foram antes de tudo fruto de interesses locais: tratava-se de 

formar pastores e administradores de que necessitavam as colônias inglesas
66

. 

 

As universidades medievais continuaram sendo as mais importantes e referência 

para as novas fundações. “Porém, na prática, diversas inovações surgiram nas estruturas 

universitárias, seja pelas novas concepções educativas, seja, precisamente, pelo caráter 

cada vez mais nacional, até mesmo regional, de muitas universidades”
67

.  Elas 

tornaram-se complexas e diversificadas, podendo ser distinguidas em: universidades 

protestantes – luteranas, calvinistas ou anglicanas – e universidades católicas. Cada uma 

defendia suas concepções de educação. Em algumas delas, a finalidade era a 

profissionalização, como, por exemplo, nas academias calvinistas, suíças e francesas 

(Genebra, Lousanne, Die, Montauban, Saumur etc.) para a “formação dos pastores, 

seminários católicos pós-tridentinos, escolas de engenharia civil ou militar”
68

. Outros 

estabelecimentos não universitários da época traduziam a  

 

diferenciação progressiva dos campos “secundários” e “superior” do ensino 

que as faculdades de Artes, muitas vezes pletórias da Idade Média, haviam 

confundido. Na época moderna, sob o efeito das criticas humanistas e da 

revalorização das humanidades clássicas, muitas dessas faculdades ficaram 

vazias de seus estudantes, mantendo apenas um papel formal para a colação 

do mestrado em Artes. O ensino inicial, preparatório às faculdades 

superiores, foi daí em diante garantido ou, como na França, por colégios de 

humanistas “de pleno exercício”, ou como nos países do Império, por 

“escolas ilustres” e outros “ginásios acadêmicos” onde até mesmo se 

encontravam, às vezes, embriões de faculdades superiores
69

.  
 

 

De todas as alterações efetivadas nas universidades na época moderna, a mais 

importante foi o controle cada vez maior exercido sobre ela pelos poderes políticos e 

econômicos. As interferências incluíam: “as condições de inscrição e as durações dos 

estudos, assim como as modalidades de exames [...]. O próprio conteúdo dos 

ensinamentos foi algumas vezes especificado e o exercício dos privilégios pessoais 
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cuidadosamente limitado”
70

 e, ainda, o recurso à eleição foi controlado ou suprimido em 

todos os lugares e somente “as universidades mais antigas e mais importantes, como 

Paris, conservaram um mínimo de autonomia, pelo menos no que se refere à gestão 

cotidiana”
71

.  

As interferências nas universidades ganharam força especialmente quando o 

Estado “toma cada vez para si os salários dos regentes e a construção dos prédios, 

algumas vezes suntuosas”
72

. As universidades que tinham condições financeiras 

suficientes para arcar com suas despesas eram raras − uma delas, a de Salamanca, 

mantinha autossuficiência por ser “bem-dotada de terras ou de rendas”
73

. Por outro lado, 

era o Estado que, “reservando aos graduados das faculdades superiores um determinado 

número de emprego no clero ou na judicatura, controlavam uma grande parte de seus 

egressos”
74

. 

Embora a reivindicação de formações profissionais em escolas seja antiga
75

, elas 

aconteceram na época da modernidade, quando os  Estados “tomaram cada vez mais 

consciência de que apenas os títulos universitários não garantiam por si mesmo uma 

verdadeira competência”
76

. Foram então criadas, fora das universidades, diversas 

“escolas especiais” ou escolas de profissão, escolas de Engenharia Civil ou Militar e 

colégios e academias de cirurgias. 

Desde a criação das universidades no século XIII, foram grandes as alterações 

em sua estrutura de ensino e as transformações ocorridas nos séculos XVI e XVIII 

tiveram o objetivo principal “assegurar o controle dos Estados em detrimento dos 

antigos privilégios de autonomia, mas elas tenderam igualmente restabelecer a 

regularidade dos cursos e dos exames, além de algumas inovações disciplinares”
77

. 

Contudo, as reformas e os projetos mais significativos aconteceram no século XVIII 

que, “acompanhando o progresso da tolerância religiosa e do espírito das Luzes, 
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refletem “um verdadeiro desejo de modernização, geralmente pelo viés de uma 

adequação mais estrita com as necessidades dos Estados e das profissões”
78

. A 

educação, nos últimos séculos voltou-se para o utilitarismo, o imediato, com  

flexibilização e diversificação de disciplinas
79

 e cursos, coadunando com o 

desenvolvimento industrial e  carência de profissional qualificado
80

.  Nesse sentido, o 

“ócio” ganhou, na perspectiva moderna, outra significação: não fazer nada, preguiça, 

ociosidade. Mas, em que consistiu essa inversão de significado? “Em latim, uma 

maneira de dizer o contrário e de se negar, é antepor, por prefixação, ao substantivo a 

partícula nec. O não ócio é , pois, negotium
81

, o negócio”
82

. Por isso, a priorização de 

uma formação profissional representada pela palavra negócio significa a negação do 

ócio, negação do tempo livre para dedicação ao saber, pensar, refletir, estudar de 

maneira desinteressada.  

 A subordinação do ócio ao (neg)ócio é a utilidade, por isso o conhecimento da 

ciência para ser produtivo precisa ser ligado ao funcional, ao prático. Não há autonomia 

no sentido de bastar a si mesmo e assim, tudo se reduz à 

 

função de bens e serviços e todos são funcionários da produção e do 

consumo. Já não se admite nenhuma dimensão livre de criação e 

independência que não esteja assujeitada a uma utilidade funcional com a 

subordinação do ócio ao negócio; o homem moderno se fez primeiro sujeito e 

o real se tornou primeiro objeto, depois, o sujeito virou funcionário e o objeto 

se transformou em dispositivo. Já vai longe o dia em que Jonh Henry 

Newman ainda sentia na Idea of University a necessidade do valor e o 

primado do ócio para a libertação do homem moderno. São dele as palavras:  

„sei muito bem que o conhecimento pode ser útil para a prática, mas pode ser 

também voltar para o espírito, de onde nasceu, e tornar-se filosofia. No 

primeiro caso, o conhecimento é útil, no seguindo caso, é livre‟ recuperando 

o primado do ócio no meio de tanto negócio, para poder retornar à liberdade 

radical da criação humana do homem, é o grande desafio para a Universidade 

nestes tempos de expectação do terceiro milênio
83.  
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 CHARLE, Cristophe; VERGER, Jacques. História das universidades, p.62. 
79

 Como exemplo: Ciências Humanas: Psicologia, Sociologia, Antropologia, Geografia, História e 

Ciências da Natureza: Matemática, Química e Física, dentre outras. 
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 Cf. CHARLE, Cristophe; VERGER, Jacques. História das universidades, p. 93-105. 
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mercado, às necessidades do Estado, das empresas e da chamada comunidade; entre outras que não 
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 LEÃO, Emanuel Carneiro. Ócio e negócio, p 13. 
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No processo de corrupção da universidade, houve o “aprofundamento da 

separação entre razão e fé, filosofia e teologia, filosofia e ciência, ciência e fé, associado 

às grandes transformações nas áreas econômica, social, política e cultural”
84

. Com o 

interesse capitalista em voga, a exploração dos recursos naturais, humanos e técnico-

científicos passou ser a prioridade. No lugar de ensino fundamentado na paideía grega, 

do homem justo, comedido e do intelectual da Idade Média, a prioridade passa a ser “os 

novos saberes, a ciência, a técnica, a formação do cidadão para o Estado moderno, do 

indivíduo ativo, do comerciante, do homem de negócios, do homo faber que pretende se 

tornar senhor do mundo, dominar a natureza e os outros homens, tirando proveito de 

tudo” 85
. 

Mais preocupado como a sociedade real em vez da sociedade “ideal”, no sentido 

clássico do termo, o “novo homem” volta-se para a busca do poder, dinheiro, vida 

luxuosa, o que implica rompimento com a tradição secular deixada pelos gregos da 

Antiguidade, assumindo uma perspectiva individualista, subjetiva, pragmática e 

utilitária
86

. Com efeito, a sociedade esqueceu-se de questionar o sentido das coisas, das 

palavras, do significado daquilo que já se conhece, da cultura, da educação, enfim, de 

pensar a realidade, indagar, questionar, problematizar e criticar.  O ensino reduziu-se à 

transmissão de conteúdo, ao preparo de profissionais que saibam fazer, resolver 

problemas, operar a vida pessoal, a sociedade e o mundo do trabalho, para serem 

empreendedores, criadores de estratégias para superar os obstáculos e serem bem-

sucedidos na vida
87

.   

A escola passou a ser identificada como prédios e/ou instalações arquitetônicas 

nos quais acontece o processo ensino/aprendizado e deixou de ser entendida como uma 

formação ampla, cultural. E ao aceitar essa condição, a universidade não se reconhece 

nem se confirma como instituição social: “ela desliza no operacional e, negando sua 

natureza, torna-se organização”
88

. E como tal, não passa de agência preparadora de mão 

de obra, centro de treinamento, lugar em que se aprende a fazer, a instrumentalizar o 

aluno para a prática profissional
89

. 
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 COÊLHO, Ildeu Moreira; GUIMARÃES, Ged. Educação, escola e formação, p. 331. 
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 COÊLHO, Ildeu Moreira; GUIMARÃES, Ged. Educação, escola e formação, p. 331. 
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Não é demais lembrar que a universidade é uma “instituição social” e, por isso, 

exprime e realiza de modo determinado a sociedade à qual está intrinsecamente ligada
90

. 

Instituição por excelência, ela “produz, amplia, aprofunda, expressa e transmite, de 

modo rigoroso e crítico, o saber, a cultura, as ciências, as técnicas, a filosofia, as letras e 

as artes, em todas as dimensões”
91

. É nela que acontecem os debates, a crítica, a 

“produção social, do confronto das ideias, da interrogação do sentido e da gênese do 

real, do questionamento de si mesmo e da busca de alternativas para o mundo e para a 

existência social”
 92

 e individual.  A universidade é uma prática social em que a  

 

natureza, razão de ser, finalidade, especificidade, legitimidade e autonomia 

são publicamente reconhecidas e inseparáveis da autonomia da razão, da 

natureza do saber racional, do pensamento, com sua lógica, princípios, 

exigências, temporalidade e forma própria de realização na esfera do ensino e 

da pesquisa e, portanto, diferentes do que rege o mundo dos negócios e do 

poder. É indissociável ainda do reconhecimento da educação e da cultura 

como direitos da sociedade e dos cidadãos, inerentes à constituição da 

democracia, da cidadania e da justiça
93

.  
  

 

A universidade é uma instituição que tem como finalidade a obra da cultura, 

entendida como processo histórico e social em sua constituição, “um espaço de 

diferentes leituras e interpretações do real, concretizado nas artes (música, teatro, dança, 

cinema, artes visuais e na literatura)”
94

. Portanto, a universidade produz a cultura em 

sua particularidade, “que é o conhecimento enquanto saber”
95

. Nela, o conhecimento “se 

eleva, reflexivamente, à forma de uma „relação como o ser‟ e penetra o mundo da 

cultura – o mundo das coisas e dos homens – como um „objeto‟ que ele envolve, 

penetra, organiza e, finalmente, explica e justifica”
96

. E, como “esfera da formação 

cultural, do cultivo da humanidade e dignidade dos humanos, da „con-vivência‟ 

autônoma, livre e respeitosa no trabalho, na vizinhança, no bairro na cidade, nas 

relações entre povos”
97

, o conhecimento torna-se saber, um saber comprometido com a 

emancipação do homem, que prioriza o questionamento, a dúvida, a crítica, a reflexão 

de si mesma, do cultivo do trabalho, da verdade, da descoberta, do inventar o novo.  
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Assim, as discussões pertinentes à instituição educacional devem ter o fim de 

manter “viva e fecunda a interrogação sobre a natureza e o sentido da universidade, do 

trabalho intelectual, da investigação científica e filosófica, do ensino de graduação e de 

pós-graduação, da docência, da aula”
98

, que legitimam sua razão de ser como instituição 

social.  

Esse é o lado fecundo da universidade, mas, por outro, ela fica adormecida ao 

priorizar os interesses externos promovendo ensino fragmentado, utilitário e imediato. 

Essa transformação anuncia o pouco que ficou dessa instituição, e que será discutido no 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III 

 

        A UNIVERSIDADE QUE NOS RESTA 

 

 

[...] Ficou um pouco de luz, [...] pouco, pouco, muito 

pouco [...]. Ficou um pouco de tudo no pires de 

porcelana [...], ficou um pouco de ruga na vossa testa, 

retrato. [...] De teu áspero silêncio um pouco ficou [...]. 

Um pouco fica oscilando na embocadura do rio [...]. Se 

de tudo fiou um pouco, mas por que não ficaria um 

pouco de mim? [...] Fica sempre um pouco de tudo [...].  

 

 Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 Essa epígrafe, parte do poema “Resíduo”
1
 de Drummond (1902-1987), foi citada 

com o propósito de trazê-la para a discussão. Embora esta não tenha sido a intenção do 

poeta ao escrever tais palavras, a sua poesia expressa os sentimentos de angústia e de 

inquietação que ora podemos compartilhar. 

No poema, Drummond demonstra incômodo e conflito com o “pouco” que ficou 

do “tudo” que um dia existiu. As lembranças, as angústias e a saudade do passado o 

deixam inquieto: “oh abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da 

memória”
2
. A dificuldade em tratar de tais sentimentos aparece já nos primeiros versos 

quando diz: “de tudo ficou um pouco. Do meu medo. Do teu asco [...]”
3
. Mas, a que 

medo o poeta se refere? Seria do pouco que restou do tudo que outrora se fez presente, 

como é o caso do universo do saber?  

Fazendo referência a esse universo, Drummond utiliza três palavras específicas: 

“Se de tudo fica um pouco. [...] um pouco: não está nos livros. [...] De tudo ficou um 

pouco: de mim, de ti; de Abelardo. [...] Mas de tudo, terrível, fica um pouco, e sob o 

soluço, o cárcere, o esquecido [...] e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, 

[...]”
4
. Se um pouco não está nos livros, estes ainda conservam a sua plenitude, porém, 

ao citar o mestre da Idade Média, o poeta deixa implícito que já não existem professores 

                                                           
1
 De origem latina, o termo resíduo, residuum, significa aquilo que resta, sobra, saldo, o que fica (de 

lado), desprezado, insignificante, enfim, remanescente (FERREIRA, Aurélio Buarque. Novo dicionário 

da língua portuguesa, p. 1498). 
2
 ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética, p. 283. 

3
 Ibidem, p 283. 

4
 ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética, p. 283 (grifo nosso) 
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como Abelardo
5
, embora ainda seja possível encontrar um pouco de suas habilidades e 

ensinamentos em um ou outro docente que se esforça para manter viva a essência do 

ofício. Assim também acontece com as bibliotecas que, insuficientes, em muitos casos, 

não mais atendem às necessidades básicas dos estudantes.  

Drummond finaliza o poema dizendo que “fica sempre um pouco de tudo. Às 

vezes um botão. Às vezes um rato”
6
, algo insignificante, desprezível, em suma, um 

nada. Seria isso que nos restou da universidade? 

Se de tudo ficou um pouco, o tudo já não existe. Então, o que ficou da 

universidade?   Para responder a este questionamento, faz-se necessário lembrar que o 

seu nascimento aconteceu no século XIII europeu, momento em que a universidade se 

constituiu como instituição social
7
. O ensino e a pesquisa eram partes constitutivas de 

sua existência e a formação teórico-prática, no sentido da paideía, sua principal 

finalidade, tão antiga como a própria instituição
8
.  

A autonomia
9
, que dela não se separava, oferecia condições para realizar-se 

como instituição social que cultiva o saber e o trabalho intelectual, realizar seus projetos 

acadêmicos e pedagógicos de ensino, pesquisa e extensão. Sem a autonomia  

 

da razão, liberdade para investigar o sentido das ideias e da realidade; sem 

argumentos, teorias, demonstrações e explicações que obedeçam a princípios, 

critérios e regras universais do pensamento e da produção intelectual, 

submetidos à discussão, aceitos e publicamente aprovados e ensinados, não 

há invenção, descoberta, produção e transmissão do saber
10. 

 
 

Por isso, a ausência de interferências externas, seja do “Estado, das empresas, 

dos movimentos sociais, do mercado ou de qualquer outra restrição de natureza mítica, 

religiosa, ideológica, política, cultural ou econômica”
11

, é condição necessária para que 

ela possa realizar seu fim, a formação.    
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 Cf. capítulo II deste trabalho. 
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 ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética, p. 283. 
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 Autonomia provém de autónomos que, “em grego, significa independente, aquele que age por si 
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feito de acordo com a natureza, o sentido mesmo da instituição” (COÊLHO, Ildeu. Autonomia e reforma 

universitária, p 24-25). 
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 Ibidem, p. 24. 
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 Ibidem, p. 24. 
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  Segundo Charle e Verger, a importância da universidade para a sociedade 

despertou o interesse dos poderes públicos ainda no século XIV. E, mesmo 

permanecendo oficialmente instituições eclesiásticas, elas “passaram cada vez mais para 

o controle das cidades e dos estados”
12

. Estes ofereciam favores às universidades e, em 

troca, esperavam a retribuição com letrados e juristas “competentes de que necessitavam 

suas administrações em pleno desenvolvimento, bem como a sua contribuição para a 

elaboração da ideologia nacional e monárquica”
13

 que florescia no surgimento do 

Estado moderno. Sob diversas formas, o poder político tornou-se opressivo para as  

 

universidades (restrição no exercício das liberdades e privilégios, intervenção 

na nomeação dos professores e no recrutamento dos estudantes, pressões 

diversas). Em troca, é verdade, dessa integração à ordem comum do reino, os 

universitários obtiveram algumas gratificações financeiras (salários 

professorais), assim como promessas de brilhantes carreiras
14

.  

 

Para Hobsbawm, as revoluções que marcaram os séculos XVII e XVIII, 

Revolução Francesa e Revolução Industrial, respectivamente, trouxeram transformações 

rápidas e quantitativas para a sociedade, um grande avanço comercial e industrial. Em 

outros termos, triunfo da indústria capitalista, da classe média ou da sociedade 

“burguesa” liberal, das economias e Estados
15

. No campo do saber, significou a 

sobreposição do pragmático, utilitário em vez da contemplação, do saber 

desinteressado, enfim, da filosofia.  

A universidade, no início da modernidade, formou “um pequeno grupo de 

especialistas medíocres, estranhamente indiferentes às pesquisas realizadas à sua volta
16

 

e cuja influência era, por conseguinte, estritamente limitada”
17

. A verdadeira formação 

acontecia nas famílias, nas rodas de conversas, nas conferências particulares, na leitura 

pessoal, enfim, fora da universidade. Os que nela se graduavam recebiam o passaporte 
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 CHARLE, Chistophe; VERGER, Jacques. História das universidades, p. 24. 
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 CHARLE, Chistophe; VERGER, Jacques. História das universidades, p. 25. 
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 Ibidem, p. 25. 
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 Cf. HOBSBAWM, Eric. Era das revoluções, p. 17-18. 
16
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lugar da filosofia na universidade, p. 15).  
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para inserção aos cargos mais elevados, além de se subordinarem à ordem política 

imposta
18

.  

Para Charle e Verger, a efervescência dos tempos modernos marca a ruptura 

com a herança universitária antiga. O ingresso na universidade torna-se uma 

possibilidade de ascensão social dos indivíduos, além de potencializar o progresso 

científico e econômico nacional e internacional e, em especial, a formação da classe 

mais abastadas
19

.      

Em decorrência da necessidade de colaborar para o progresso econômico dos 

países, novas instituições de ensino foram criadas com propósito utilitário oferecendo 

diversos  cursos com predominância do tecnicismo/profissionalizante para atender a 

necessidade do mercado que carece de mão de obra. Do homem, é exigido mais e mais 

qualificação, especialmente se ele deseja sucesso em meio à competitividade e à 

concorrência acirradas. Dessa maneira, o tempo livre, dedicado aos estudos, é suprimido 

e o  (neg)ócio  ganha espaço, o que vai ao encontro do que se propõe na modernidade
20

. 

Além disso, o fortalecimento dos interesses do capital no mundo moderno provoca 

impactos na vida do homem da seguinte maneira: 

 

a industrialização da produção, que transforma conhecimento científico em 

tecnológico, cria novos ambiente e destrói os antigos, acelera o ritmo de vida, 

gera novas formas de poder corporativo e de luta de classes; descomunal 

explosão demográfica, que penaliza milhares de pessoas arrancadas de seu 

habitat ancestral, empurrando-as pelos catastrófico crescimento urbano; 

sistema de comunicação de massa, dinâmicos em  desenvolvimento, que 

embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais variados indivíduos e 

sociedade; Estados nacionais cada vez mais poderosos, burocraticamente 

estruturados e geridos, que lutam com obstinação para expandir seu poder; 

movimentos sociais de massa e de nações, desafiando seus governantes 

políticos ou econômicos, lutando por obter algum controle sobre a vida; 

enfim, dirigindo e manipulando todas as pessoas e instituições, um mercado 

capitalista mundial, drasticamente flutuante, em permanente expansão
21

.       

 

 

Os impactos do mundo moderno na instituição educacional, não foram 

diferentes. A pesquisa, por exemplo, parte constitutiva da universidade, ganhou novas 
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 Cf. CHARLE, Chistophe; VERGER, Jacques. História das universidades, p. 61. 
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 Cf. CHARLE, Chistophe; VERGER, Jacques. História das universidades, p. 93. 
20

 De acordo com BERMAN, Marshall (Tudo que é sólido desmancha no ar, p. 29), a modernidade 

promove violenta destruição de todos os nossos valores adquiridos cultural e historicamente, com pouca 

preocupação em reconstruir os mundos que põe abaixo. 
21

 Ibidem, p. 16. 
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definições: “pesquisa fundamental, pesquisa aplicada, pesquisa livre, pesquisa 

subsidiada, pesquisa pessoal, institucional e pesquisa universitária”
22

. Para Rodrigues, a 

grande preocupação com o desenvolvimento da pesquisa nos moldes da modernidade é 

que ela “acaba por produzir uma mutação fundamental da ideia de universidade, que se 

expressa pela passagem do status social de instituição de formação para o status de 

organização”
23

. 

A universidade como organização tem objetivos e metas a serem cumpridas, 

busca adaptar-se às necessidades e mudanças globais da sociedade, mesmo alegando 

que dispõe de uma “autonomia” administrativa e pedagógica
24

.  

Não é demais dizer que a educação na universidade como instituição social 

consiste no trabalho intelectual rigoroso, voltado para a formação do homem. Assim 

como na educação clássica, “transcende a técnica: humano em princípio, o homem 

cultivado, ainda que se torne um especialista de alta qualificação, deve cuidar de 

permanecer, fundamentalmente, um homem”
25

. Nessa formação desinteressada, há 

contemplação do saber, reflexão, questionamentos, crítica a si mesma, à sociedade, às 

teorias, aos métodos e às práticas.  

A universidade busca a superação da multiplicidade, do “visível e das 

aparências, rumo à unidade, ao invisível, ao ser das coisas, dos processos, da realidade e 

da própria universidade”
26

. Desvenda novos caminhos “para a conversão ao uno, a 

busca do modelo ideal, a lucidez, a ação e, portanto, para a superação do que existe, a 

transformação do real, a criação, no contexto da cultura, de formas racionais, dignas e 

significativas de existência social e pessoal”
27

. Não se contentando com o que está 

posto, uma realidade pronta e acabada, dados, estatísticas, números, enfim, a 

universidade é, em sua própria natureza, uma ideia a ser realizada, pois está inacabada 

em um processo contínuo de construção
28

. Para Freitag, as universidades, 

 

antes de serem organizações, são (porque eu me recuso a dizer “foram”) 

instituições. A supressão desta distinção é de fato o centro do problema que é 

tratado aqui. Em uma palavra, a instituição se define pela natureza de sua 

finalidade, que é posta, definida e retratada sobre o plano global ou universal 
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 FREITAG, Michael apud RODRIGUES, Anagleyce. A universidade brasileira, p. 41. 
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 RODRIGUES, Anagleyce, A universidade brasileira, p. 41. 
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 MARROU, Henri. História da educação na Antiguidade, p. 351. 
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 Cf. COÊLHO, Ildeu. Universidade e reforma universitária, p. 24. 



54 

 

da sociedade e ela participa do desenvolvimento “expressivo" dos valores à 

pretensão universal que são próprios ao fim que ela serve. Isto implica, para a 

instituição, a exigência de um reconhecimento coletivo ou público de 

legitimidade (cultural, ideológico e política) e, em seu interior a disposição 

de uma margem essencial de autonomia
29

. 

 

  

 Como instituição a universidade é intrinsecamente ligada ao processo 

sociocultural científico e ideológico, e sua vocação é inseparável “da ideia de certa 

transcendência do mundo do espírito, da ciência e da cultura, e da  exigência da unidade 

de pensamento que lhe é própria. É por isso que a universidade clássica era 

desenvolvida sob a égide do amor à filosofia, cuja síntese deveria ser realizada de 

maneira sempre renovada”
30

.  

 Essa universidade promove a contemplação do saber e prioriza a teoria no 

sentido grego da palavra. E, assumindo a formação profissional, especialmente nas 

profissões jurídicas e médicas, as disciplinas práticas e as disciplinas técnicas terão a  

práksis e a tékhne
31

. Para Rodrigues, “o ensino do saber específico de cada profissão 

fazia parte de um debate intelectual aberto entre os participantes da comunidade 

universitária”
32

. Essa discussão não estava aquém, mas integrada ao exercício do 

pensamento, da filosofia. 

 Com a nova realidade econômica, política e social a partir do século XVIII, “o 

desenvolvimento dialético das humanidades clássicas foi contraposto ao 

desenvolvimento das ciências modernas de caráter empírico-experimental, que criou 

uma tensão entre as disciplinas teórica, práticas e as ciências modernas da natureza”
33

. 

No século XIX,  

 

surgiu a dicotomia que opôs o conhecimento puro, sintético e teórico ao 

conhecimento aplicado de característica essencialmente prática e 

instrumental. A legitimidade e a validade da marca empírico-experimental 

surgiram no seio da própria filosofia. As novas ciências da natureza 

consideraram-se por si só uma renovação decisiva da filosofia da natureza. 

Além disso, as aplicações instrumentais das novas ciências naturais 

desenvolveram-se fora da instituição universitária, em meio às indústrias 

nascentes, nas escolas de engenheiros, técnicos e politécnicas. O fato deu 

origem, em cada país europeu, a diversas escolas especializadas em formação 
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profissional do tipo moderna, de características técnica e instrumental, como 

as escolas de comércio na Alemanha
34

. 

 

 

 A metamorfose da universidade tornou-se mais evidente quando o modelo 

clássico europeu chegou aos Estados Unidos da América (EUA). Umas das causas dessa 

mutação foi a própria constituição da sociedade norte-americana, pois nela, ao contrário 

da europeia, em que a modernidade foi mediada por lutas e conquistas sociais,  o 

estabelecimento se deu com a chegada dos “imigrantes ingleses, em grande parte 

dissidentes religiosos sob a forma de uma cultura comum, religiosa, ética e política”
35

, 

que traziam consigo a ideia de universidade:    

 
o espírito que rege as universidades norte-americanas, desde a sua origem, é 

o de serviço comunitário, de característica funcional, instrumental e 

pragmática. Os serviços acabam por ocupar uma posição concorrencial e 

utilitarista e os representantes de seus órgãos de direção são chamados a 

participar do financiamento da universidade. As universidades norte-

americanas acabam por se tornar empresas administrativas de maneira 

gerencial, voltando-se para a eficácia e a adaptação continua às demandas 

sociais e econômicas
36

.  

 

 Por priorizar o interesse mercadológico e as técnicas para solucionar problemas 

imediatos, “a universidade americana se tornou essencialmente uma estrutura de 

gestão”
37

 empresarial.  Na primeira metade do século XX, as indústrias automobilísticas 

deram impulso às mudanças sociais, econômicas e políticas nos países capitalistas
38

.  Os 

americanos Henry Ford (1863-1947) e Frederick Taylor (1856-1915) lideraram as 

transformações no modo de produção industrial.  O primeiro desenvolveu o sistema de 

organização do trabalho industrial denominado fordismo, que se caracterizou pela 

produção em massa. O segundo defendeu a execução de função/tarefa pelo trabalhador 

no menor tempo com o máximo de produtividade. O fordismo pode ser compreendido, 

como 

 

a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao 

longo deste século [...], e cujos elementos constitutivos básicos eram dados 

pela produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais 
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homogêneos; através do controle do tempo e movimentos, pelo cronômetro 

taylorista e produção em série fordista
39

" 

 

 

Considerando que o novo método de trabalho está intrinsecamente ligado a um 

modo específico de viver e de pensar a vida, Gramsci
40

 afirma que  a racionalização do 

modo de produção nos EUA determinou a necessidade de elaborar um novo tipo de 

homem, adequado ao processo de produção em massa  e ao novo tipo de trabalhador
41

. 

Esta afirmação é ratificada por Harvey, ao dizer que a produção em massa, concentrada 

e verticalizada, com controle de tempo e movimentos
42

, exigiu um “consumo em massa, 

um [...] sistema de reprodução da força de trabalho, uma [...] política de controle e 

gerência do trabalho, uma [...] estética e uma [...] psicologia, em suma, um [...] tipo de 

sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista”
43

.  

A construção da nova sociedade, de um novo homem, na concepção dos 

industriais, especialmente Ford, propõe dar ao mercado o poder de regular a economia. 

O trabalhador precisa ser controlado, até mesmo na vida particular, pois só assim, seria 

possível desenvolver o novo tipo de homem que a racionalização da produção e do 

trabalho exigiam
44

.  

Ford estabeleceu oito horas de trabalho e cinco dólares para que o trabalhador 

tivesse disciplina necessária na linha de montagem, além de renda e tempo suficiente 

para o lazer. Estimava, com isso, o consumo dos produtos que eram produzidos em 

massa pelas fábricas. Segundo Harvey, a preocupação de Ford com a vida dos 

trabalhadores, especialmente se eles sabiam gastar adequadamente o dinheiro, foi 

tamanha que o empresário decidiu enviar, em 1916, um número grande de assistentes 

sociais aos lares de seus trabalhadores para certificar se “o „novo homem‟ da produção 

em massa tinha o tipo certo de probidade moral, de vida familiar e de capacidade de 

consumo prudente (isto é, não alcoólico) e „racional‟ para corresponder às necessidades 

e expectativas da corporação”
45

.    
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Naquele período, considerado por Hobsbawm como a “era de ouro”
46

,  a 

economia norte-americana crescia em pleno vapor, as indústrias produziam e 

exportavam em grande quantidade seus produtos, sobretudo para os europeus.  No 

período pós-guerra e após a reconstrução do continente europeu, reduziram-se de 

maneira significativa as exportações dos EUA. O estoque de produtos aumentou, e 

muitas empresas entraram em falência. As ações na Bolsa de Valores de Nova York 

despencaram, o que motivou uma corrida dos investidores para venda de suas ações, 

provocando o colapso do sistema financeiro
47

.  

No final da década de 1920, os EUA vivenciaram a “Grande Depressão”, baixa 

produção industrial, inclusive de automóveis, desemprego em massa e inflação, em 

suma, o país vivenciava um verdadeiro mal-estar econômico. Henry Ford, certo de suas 

convicções
48

, aumentou os salários dos trabalhadores na expectativa de maximizar a  

procura por mercadorias e o consumismo, na esperança de que haveria a recuperação do 

mercado
49

. No entanto, ele frustrou-se com os resultados e foi impelido a reduzir os 

gastos, demitindo trabalhadores e cortando salários. 

Com os salários defasados, a massa trabalhadora não “podia acompanhar a 

produtividade em rápido crescimento do sistema industrial nos grandes dias de Henry 

Ford, o resultado foi a superprodução e a especulação. Isso por sua vez provocou o 

colapso”
50

.  Qual o remédio para essa situação? Para sair da crise foi necessário que o 

Estado interviesse na economia, assumisse a responsabilidade pelo que Ford tentara 

fazer
51

, o que significou a aliança entre o modo de produção fordista e o 

keinesianismo
52

 no processo capitalista de desenvolvimento pós-guerra. Assim, 

Roosevelt
53

 inaugurou o New Deal, a intervenção do Estado na economia com o 

propósito de salvar o capitalismo da crise.  A intervenção estatal keinesiana está 
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intrinsecamente ligada à política do Estado de Bem-estar Social
54

 ou Estado de 

Providência, o Welfare State
55

. Ao desenvolver políticas sociais e de emprego, o 

keynesianismo  

 

incorpora um Estado de Regulação, de reivindicações dos trabalhadores que 

passam a ceder ao ideário do pacto social fordista-keynesiano. Esse acordo 

configura a derrota do movimento sindical operário, que consolidou o terreno 

político para a hegemonia do pacto especificado, e consubstanciou um 

sindicalismo nos marcos da institucionalidade, com garantia de um terreno 

seguro para o movimento do capital
56

.  

 

 

Assim, o Estado assumiu diversas obrigações, com pesados investimentos em 

capital de giro, no esforço de manter controlados os ciclos econômicos “com uma 

combinação apropriada de políticas fiscais [...]. Essas políticas eram dirigidas para as 

áreas de investimentos públicos – em setores como transportes, equipamentos 

públicos”
57

, imprescindíveis para garantir o pleno emprego, o desenvolvimento da 

produção e do consumo de massa.  

Entretanto, na década de 1960, os efeitos da Segunda Guerra Mundial e da 

Guerra do Vietnã, nos EUA, provocou o enfraquecimento da produtividade e da 

lucratividade corporativa, desencadeando, com isso, problemas fiscais sanadas “às 

custas de uma elevação  da inflação, o que começou a solapar o papel do dólar como 

moeda-reserva internacional estável”
58

. Além disso, a “competição internacional se 

intensificou à medida que a Europa Ocidental e o Japão
59

, seguidos por  toda uma gama 

de países recém-industrializados, desafiaram a hegemonia estadunidense no âmbito do 

fordismo”
60

. Para Harvey, o Estado de providência e o modo de produção fordista e o 

modelo keynesianismo foram incapazes de conter as contradições inerentes ao 
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capitalismo
61

, que, mais uma vez, estava em crise. A palavra rigidez resume a 

decadência desse modelo de produção, pois 

 

havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga 

escala e de longo prazo em sistema de produção em massa que impediam 

muitas flexibilidades de planejamento e presumiam crescimento estável em 

mercado invariável. Havia problema de rigidez nos mercados, na alocação e 

nos contratos de trabalho (especialmente no chamado setor „monopolista‟). E 

toda tentativa de superar esses problemas de rigidez encontrava a força 

aparentemente invencível do poder profundamente entricheirado da classe 

trabalhadora – o que explica as ondas de greve e os problemas trabalhistas do 

período 1968-1972. A rigidez dos compromissos do Estado foi intensificando 

à medida que programas de assistência (seguridade social, direitos de pensão 

etc.) aumentavam sob pressão para manter a legitimidade num momento em 

que a rigidez na produção restringia expansão da base fiscal para gastos 

públicos
62

. 

 

 

Houve, então, diversas manifestações populares que exigiam melhorias dos 

serviços prestados pelo governo. Endividado e com altas taxas de desemprego, o Estado 

demonstrou-se fragilizado e incapaz de resolver tais problemas
63

. O remédio para essa 

situação seria promover a reforma do Estado, idealizada por um grupo de economistas, 

cientistas políticos e filósofos, em especial, o austríaco Hayek e o norte-americano 

Milton Friedman
64

.  

Contrário ao surgimento do “Estado de Bem-Estar de estilo keynesiano e social-

democrata e a política norte-americada do New Deal”
65

, esse grupo elaborou um 

minucioso relatório econômico e político, no qual “atacava o chamado Estado 

Providência com seus encargo sociais e com a função de reguladora das atividades do 

mercado, afirmando que esse tipo de Estado destruía a liberdade dos cidadãos e a 

competição, sem as quais não há prosperidade”
66

. A proposta do grupo era um Estado 

forte, capaz de neutralizar os sindicatos e movimentos operários. Sendo necessários 

corte de gastos públicos, abertura à participação de investimentos da iniciativa privada 

nos programas sociais e, ainda,  
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um Estado que se afastasse da regulação da economia, deixando que o 

próprio mercado, com sua racionalidade própria, operasse a desregulação; em 

outras palavras, abolição dos investimentos estatais na produção, abolição do 

controle estatal sobre o fluxo financeiro, drástica legislação anti-greve e vasto 

programa de privatização
67

. 

 

   A reforma do Estado, na verdade, propunha o término do Estado de Bem-estar,  

necessidade que se tornou mais eminente na década de 1970, quando a crise econômica 

dos países capitalistas agravou-se com o aumento do petróleo. Os membros da 

Organização dos Países
68

 Exportadores de Petróleo (OPEP) elevaram os preços do 

produto, intensificando a instabilidade financeira de seus consumidores – EUA, 

Inglaterra e muitos outros países.  

 

A crise afetou as várias partes do mundo de maneiras e em graus diferentes, 

mas afetou a todas elas, fossem quais fossem suas configurações políticas, 

sociais e econômicas, porque pela primeira vez na história a Era de Ouro 

criara uma economia mundial única, cada vez mais integrada e universal, 

operando em grande economia medida por sobre as fronteira de Estado 

("transnacionalmente") e, portanto, também, cada vez mais, por sobre as 

barreiras da ideologia de Estado. Em decorrência, as ideias consagradas das 

instituições de todos os regimes e sistemas ficaram solapadas
69

.  

 

 

Diante de tal situação, a Inglaterra e os Estados Unidos, representados por 

Margareth Thatcher e Ronald Reagan, respectivamente, lideraram a adoção de um plano 

fundamentado nas ideias propostas pelo grupo do qual faziam parte Hayek, Milton 

Friedman
70

, denominado política neoliberal.  Na perspectiva “neoliberal, não é o 

capitalismo que está em crise, mas o Estado. Portanto, a estratégia adotada para a 

superação da crise seria a reforma do Estado por meio da diminuição de sua atuação”
71

. 

As estratégias foram elaboradas em diversas reuniões com a presença de técnicos do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Uma das reuniões mais significativas 

aconteceu em novembro de 1989, na capital dos Estados Unidos da América e ficou 

conhecida como Consenso de Washington. As discussões da política neoliberal 

abrangiam as áreas da “disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos; reformas 

                                                           
67

 CHAUÍ. Marilena.  A universidade operacional, p. 3. 
68

 Dentre os países integrantes da OPEP estão: Angola, Argélia, Venezuela, Iraque, Arábia Saudita, Irã, 

Equador e Líbia.  
69

 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos, p. 19. 
70

 Cf página anterior. 
71

 PERONI. Vera.  Público não-estatal: estratégia para o setor educacional brasileiro, p. 138. 



61 

 

tributárias; premissa de que o desenvolvimento só é possível pela total liberdade de 

investimento direto estrangeiro; desregulação e propriedade intelectual”
72

.  

Considerando que a solução para a crise era a reforma do Estado, os organismos 

internacionais (BM, FMI, Bird) estabeleceram uma série de medidas (receituário) para 

serem seguidas pelos países “interessados” – minimização do papel do Estado nas 

políticas públicas, redução dos gastos, abertura comercial à iniciativa privada e 

privatizações.  

Para Bresser Pereira, a crise do Estado brasileiro tornou-se visível, somente, na 

década de 1980, momento que se faziam presentes, o descontrole fiscal, redução nas 

taxas de crescimento econômico, aumento de desemprego e elevados índices de 

inflação. Nas manifestações da crise ficaram evidentes “a própria crise fiscal e o 

esgotamento da estratégia de substituição de importações, que se inserem num contexto 

mais amplo de superação das formas de intervenção econômica e social do Estado”
73

. 

Além disso, o funcionamento do aparelho do Estado era rígido com excessivos 

regulamentos.   

A resposta condizente para a crise, segundo Bresser Pereira
74

, só chegou na 

década de 1990, quando surgiram possibilidades da reforma ou reconstrução do Estado, 

de modo a resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de implementação de 

políticas públicas
75

. Além disso, haveria, segundo o titular do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), benefícios a curto, médio e longo prazos, 

respectivamente, iniciar o processo de modernização da gestão pública com a 

introdução da administração gerencial no setor de prestação de serviços do Estado; 

regulamentar o projeto de organização social e dar continuidade ao processo de 

modernização e por fim, consolidar tais mudanças tornando-a irreversíveis, dotando o 

aparelho do Estado de flexibilidade para enfrentar os desafios imprevisíveis, o que seria 

conseguido com: 

 

(1) ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 

mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, 

garantam a concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento 

da competição internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a 

inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior 
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abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e (5) a 

reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, ou 

seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas
76

.  

 

 

Para Bresser Pereira, o aparelho do Estado difere do Estado, por ser constituído 

pela cúpula dirigentes nos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – pelas três 

esferas de governo – federal, estadual e municipal  e, ainda, por um corpo de 

funcionários e pela força militar. Trata-se de uma organização do Estado que abrange 

“servidores públicos, recursos financeiros, máquinas, equipamentos e instalações, para a 

prestação de serviços no interesse da sociedade. O aparelho de Estado é o executor das 

decisões que são tomadas pelo Governo”
77

.  

O Estado, por sua vez, é mais amplo que o aparelho e abarca o sistema 

constitucional que regula a população nos limites de um território. É importante a 

distinção das reformas do Estado e do aparelho do Estado uma vez que a proposta do 

Plano Diretor
78

 de Bresser Pereira prioriza a segunda
79

.  

Para Bresser Pereira, a reforma do aparelho do Estado garantiu à administração 

pública maior eficiência, bem como o estabelecimento de condições para que o governo 

aumentasse sua atuação
80. Em outras palavras, a reforma do aparelho do Estado 

significou a criação de estratégias para o “fortalecimento das funções de regulação e de 

coordenação do Estado, particularmente no nível federal, e a progressiva 

descentralização vertical, para os estados e municípios, das funções executivas no 

campo da prestação de serviços sociais e de infraestrutura”
81.  

A reforma do aparelho do Estado teria se tornado necessária nos anos 1990, 

como resposta à crise generalizada do Estado e como alternativa para defendê-lo como 

coisa pública, res publica, patrimônio que, sendo público, é de todos e para todos.  Por 

isso, a reforma da administração pública ficou atrelada à redefinição do papel do 

                                                           
76

 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, p. 11. 
77

 BRASIL. A reforma do aparelho do Estado e as mudanças constitucionais, p. 15. 
78

 A “reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às varias áreas do governo e, ainda, ao 

conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do aparelho do Estado tem um escopo ais 

restrito: está orientada para tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania” 

(BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, p. 12).  
79

 Cf. BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, p. 11-18. 
80

 Aumentar a capacidade de governança do Estado significou priorizar a administração pública gerencial, 

flexível e eficiente (Cf. BRASIL, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, p. 13). 
81

 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, p. 13. 



63 

 

Estado
82

, que deixa de “ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor 

e regulador desse desenvolvimento”
83

. No plano econômico, o Estado passa a ser 

 

essencialmente um instrumento de transferências de renda, que se torna 

necessário dada a existência de bens públicos e de economias externas, que 

limitam a capacidade de alocação de recursos do mercado. Para realizar essa 

função redistribuidora ou  realocadora o Estado coleta impostos e os destina 

aos objetivos clássicos de garantia da ordem interna e da segurança externa, 

aos objetivos sociais de maior justiça ou igualdade, e aos objetivos 

econômicos de estabilização e desenvolvimento. Para realizar esses dois 

últimos objetivos, que se tornaram centrais neste século, o Estado tendeu a 

assumir funções diretas de execução
84

. 

 

 

A reforma do Estado significou a “transferência para o setor privado de 

atividades que podem ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos 

de privatização de empresas estatais”
85

. Em outros temos, é a descentralização para o 

setor público não-estatal da “execução de serviços que não envolvem o exercício do 

poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado”
86

. Estabelecem-se as 

parcerias entre o setor público e o privado, cabendo ao Estado o financiamento e o 

controle das atividades. O Estado em vez de executar e/ou prestar os serviços à 

população torna-se apenas regulador, provedor e/ou promotor desses serviços.  

Estas alterações foram definidas por Bresser Pereira como publicização
87

, em 

que o setor de serviços executa as decisões emanadas do governo. Faz parte do Estado, 

mas não é governo. Esse é o caso da educação, da pesquisa, da saúde pública, da 

cultura, e da seguridade social
88

, que significou a exclusão da população das conquistas 

econômicas, sociais e políticas, decorrentes de lutas populares, fato evidenciado na 

substituição do conceito de direitos pelo de serviços
89

. Exemplo disso é a educação que, 
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com a reforma, não sendo mais considerada direito passou a ser um serviço que pode ser 

vendido, seja no setor privado ou pela privatização do setor público
90

. 

 A reforma do aparelho do Estado foi então estruturada em princípios gerenciais: 

eficiência nos serviços, por indicadores de desempenho, produtividade, baixo custo, 

descentralização, flexibilidade para atingir metas, foco nos resultados e contrato de 

gestão, o que implicou a transformação de muitas instituições em organizações sociais, 

fato legitimado pelo Programa Nacional de Publicização. Um exemplo é a universidade 

que, de instituição social passou a ser organização social
91

. Essa mudança significou a 

eliminação do regime único de trabalho, do concurso público e da dedicação exclusiva, 

substituindo-os por contratos temporários. Além disso, simplificaram-se os processos de 

compras que acontecem por meio de licitações, adaptação de currículos de graduação e 

pós-graduação às necessidades do mercado e a separação da docência e da pesquisa, 

ficando a universidade responsável pela docência, e a pesquisa, a cargo de centros 

autônomos de pesquisa92.  

A substituição de instituição social por organização caracterizou a terceira etapa 

da mutação das universidades, num processo de corrupção institucional ampliado de 

maneira significativa a partir da década de 1970. Para Chauí, a transformação das 

universidades foi dividida em três etapas: funcional, de resultados e operacional.  

A primeira aconteceu na década de 1970 e significou a “adaptação funcional às 

necessidades da sociedade, segundo o modelo economicista de demanda social, que 

poderia satisfazer a uma oferta correspondente”
93

, ou seja, a priorização foi a “formação 

rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente qualificada para o 

mercado de trabalho”
94

.  

A segunda ocorreu na década de 1980, período em que a universidade 

apresentou características da etapa anterior, acrescentada de duas novidades: a expansão 

do ensino superior com forte presença das escolas privadas, e a ideia de parceria entre a 

universidade pública e o setor privado.  Para Chauí, “este segundo aspecto foi decisivo à 

medida que as empresas não só deveriam assegurar o emprego futuro aos profissionais 
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universitários e estágios remunerados aos estudantes, como ainda financiar pesquisas 

diretamente ligadas a seus interesses”
95

. 

A terceira etapa aconteceu após a reforma do Estado, na década de 1990. Com 

características diferentes das etapas anteriores, a universidade operacional passou a ser 

gerida por “contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para 

ser flexível. [...] está estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional 

e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos”
96

. Assim, 

cada fase ficou caracterizada ideologicamente pela  

 

importância do discurso denunciador de inadaptação da universidade 

tradicional às necessidades novas de uma sociedade e de uma economia, em 

mutação tecnológica acelerada, a qual corresponde praticamente à mutação 

organizacional da universidade. A universidade é pressionada a adaptar seus 

programas de formação e suas atividades de pesquisa, de maneira contínua e 

estratégica, às exigências da economia e dos rumos do trabalho, ao 

desenvolvimento da parceria com a indústria, aos meios de gestão pública e 

privada, aos grupos e aos movimentos sociais, em uma palavra, “sair de sua 

torre de marfim”, se “abrir ao meio” e, em contrapartida aos serviços 

prestados, diversificar suas formas de financiamento
97

. 

 

De acordo com essa concepção, a autonomia universitária reduz-se a 

“gerenciamento empresarial da instituição e prevê que, para cumprir as metas e alcançar 

os indicadores impostos pelo contrato de gestão, a universidade tem „autonomia‟ para 

„captar recursos‟ de outras fontes, fazendo parcerias com as empresas privadas”
98

. A 

“pesquisa” ganha importância, uma vez que, com ela, as possibilidades de arrecadar 

recursos são ampliadas. Ela se torna “um survey de problemas, dificuldades e obstáculos 

para a realização de um objetivo, e um cálculo de meios para soluções parciais e locais 

para problemas e obstáculos locais. O survey recorta a realidade de maneira a focalizar 

apenas o aspecto sobre o qual está destinada a intervenção imediata e eficaz”
99

.  

A “pesquisa” na universidade como organização busca respostas para o 

imediato, para problemas específicos, tais como: “conteúdos, currículos, avaliação, 

evasão, repetência, política educacional e gestão, como se eles tivessem vida própria, 
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existissem um ao lado dos outros ou numa sequência temporal entre o antes e o depois, 

sem que uma relação intrínseca os constitua”
100

.  

Na concepção moderna, a pesquisa “não é conhecimento de alguma coisa, mas 

posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa”
101

 Por isso, os estudos 

ficam apenas na ponta do iceberg, não aprofundam e não põem em questão. 

Evidentemente que a avaliação desses trabalhos só pode ser feita nos moldes de uma 

organização, isto é, da produtividade, do custo-benefício, do quanto foi produzido, em 

quanto tempo e com que custo. Há, então, um 

 

aumento insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e 

doutorados, a avaliação pela quantidade das publicações, colóquios e 

congressos, a multiplicação de comissões e relatórios etc., virada para seu 

próprio umbigo, mas sem saber onde este se encontra, a universidade 

operacional opera e por isso mesmo não age. Não surpreende, então, que esse 

operar co-opere para sua contínua desmoralização pública e degradação 

interna
102

. 

 

 

A „“qualidade‟ é definida como competência e excelência, cujo critério é o 

„atendimento às necessidades de modernização da economia e desenvolvimento social‟. 

Os critérios da produtividade são quantidade, tempo e custo, que definirão os contratos 

de gestão”103.  

A formação, entretanto, não se limita ao preparo de mão de obra para o mercado 

de trabalho, mas consiste em “introduzir alguém ao passado de sua cultura [...], 

despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o presente, e 

estimular a passagem do instituído ao instituinte”
104

.  É a promoção do pensamento, das 

reflexões, da crítica, é exigir de cada um o trabalho de interrogação de “tal maneira que 

nos tornamos capazes de elevar ao plano do conceito o que foi experimentado como 

questão, pergunta, problema, dificuldade”
105

. É a contemplação do saber, a theoria no 

sentido grego do termo, ao contrário do que tem sido visto e priorizado nas escolas dos 

tempos modernos em que a razão é entendida como “aquisição somente”
106

. Por isso, 

quanto mais cedo o indivíduo adquirir sua “formação”, mais cedo se tornará educado, 
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civilizado, se tornará um cidadão. Daí a priorização para a criação de cursos rápidos, 

fragmentados e direcionados para a especialização de profissionais capazes de atuar em 

um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.  

Na organização, não há “tempo para reflexão, a crítica, o exame de 

conhecimentos instituídos, [...]. Numa organização, a atividade cognitiva não tem como 

nem por que se realizar”
107

.  Em razão da realidade sociocultural, econômica e política 

dos tempos atuais, ocorre a valorização do “imediato, o útil, os resultados, a eficiência, 

a produtividade, a preparação para o trabalho, a transmissão de informações e a 

instrumentalização dos alunos”
108

, e, consequentemente, há uma verdadeira banalização 

do saber, e  

 

a mídia, a sociedade, e a escola, em todos os níveis de ensino, procuram 

formar indivíduos para serem bem sucedidos na vida, arrumarem um bom 

emprego, ganharem dinheiro, usufruírem de todos os prazeres imagináveis e 

possíveis, muitas vezes entendidos em si mesmo como fins, livrando-nos das 

preocupações com o mundo natural, o meio ambiente, o esgotamento dos 

recursos naturais lentamente renováveis e, sobretudo, com o outro, o 

desemprego, a fome, a miséria, a vida coletiva, a sociedade e a ética, numa 

palavra, da responsabilidade com o presente e o futuro da humanidade. Os 

indivíduos são valorados, avaliados, idolatrados ou ignorados, pelo que têm e 

consomem, pela aparência corporal, pelo que alcançarem em termos de 

dinheiro e poder, e não por sua dignidade e pelo que fizeram pela 

humanidade
109

.  

 

 

A universidade como organização não se preocupa com as “grandes narrativas” 

nem busca a gênese e o sentido de todas as coisas. Como mercado, ela se estrutura nas 

alterações contínuas de métodos e pesquisa. Não há interesse em aprofundar as 

discussões, o questionamento, a dúvida, produzindo com isso “uma cultura da 

incuriosidade, imune ao maravilhamento”
110

.  Ela apenas transmite saberes instituídos, 

“oferece aos alunos saberes reduzidos a informações e banalizados, estereotipados, 

preconceitos, repetições do já dito e do já feito, produtos, disciplinas, conteúdos 

curriculares”
111

,  como se fossem verdades prontas e acabadas e não motiva o aluno a 

pensar, questionar, mas apenas aceitar passivamente o que lhe é imposto.   
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Para Olgária Matos, a universidade na concepção “pós-moderna”
112

 não diz mais 

“o „universal‟ e se limita a formulações técnicas, perdendo-se o sentido do 

conhecimento e seus fins últimos, com a passagem da questão teórica „o que posso 

saber‟ para a pragmática „como posso conhecer‟”
113

. Ela se adapta à fragilidade do 

ensino em todos os níveis, com a ideia de que as deficiências serão compensadas no 

nível subsequente. “Por isso, a graduação retoma o ensino médio, a pós-graduação a 

graduação, o doutorado o mestrado, cuja continuidade é o pós-doutorado, tudo 

culminando na ideia de „formação continuada‟ e de avaliações permanentes”
114

. A 

cultura “pós-moderna” 

 

é a da “desvalorização de todos os valores”. Sua noção de igualdade é 

abstrata, homóloga à do mercado onde tudo se equivale. Em meio à 

revolução liberal pós-moderna, a universidade presta serviços e se adapta à 

sociedade de mercado e ao estudante, convertido em cliente e consumidor, 

como o atesta a ideologia do controle dos docentes por seus alunos
115

. 

 

 

A universidade, nos últimos anos, preocupa-se, “sobretudo, em formar 

funcionários para o Estado, peritos em saber-fazer, profissionais, técnicos e 

especialistas nas várias áreas de atividade humana”
116

.  Os alunos aprendem “esquemas 

e estratégias para a solução de problemas e a superação dos obstáculos que eles poderão 

encontrar na sociedade, no trabalho, no exercício profissional”
117

. A priorização é a 

profissionalização, o saber fazer, de maneira eficiente e ágil. Com efeito, a qualidade do 

ensino é definida como competência, habilidades e atitudes cujo critério é o 

atendimento às necessidades de modernização da economia e de desenvolvimento do 

país.   
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Exemplo disso é a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

no governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003/2010), no ano de 2007. Fernando 

Haddad, então Ministro da Educação, explicitou nesse documento as razões e princípios 

para a educação brasileira, incluindo também o ensino superior. Objetivando a 

democratização do acesso aos cursos superiores foram definidos como princípios para 

esse nível de ensino: 

 

i) expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 11% de 

jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível educacional, ii) 

garantia de qualidade, pois não basta ampliar, é preciso fazê-lo com 

qualidade, iii) promoção de inclusão social pela educação, minorando nosso 

histórico de desperdício de talentos, considerando que dispomos 

comprovadamente de significativo contingente de jovens competentes e 

criativos que têm sido sistematicamente excluídos por um filtro de natureza 

econômica, iv) ordenação territorial, permitindo que ensino de qualidade seja 

acessível às regiões mais remotas do País, e v) desenvolvimento econômico e 

social, fazendo da educação superior, seja enquanto formadora de recursos 

humanos altamente qualificados, seja como peça imprescindível na produção 

científico-tecnológica, elemento-chave da integração e da formação da 

Nação
118   

 

 

Dentre as propostas do PDE, está a criação do Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), aprovado em 2007, pelo Decreto 

presidencial número 6.096. Seu objetivo é “garantir às universidades as condições 

necessárias para a ampliação do acesso e permanência na educação superior; assegurar a 

qualidade por meio de inovações acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes 

níveis de ensino”
119

, além de otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da 

infraestrutura das instituições federais de educação superior. A meta global é a 

“elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 

noventa por cento e da relação de alunos de graduação em curso presenciais por 

professores para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do inicio de cada plano”
 120

 

(2008 a 2012).   

De acordo com o documento Plano de Desenvolvimento da Educação, o Reuni 

permitirá a democratização “do acesso ao ensino superior, o que aumentará 

expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de menor renda na 
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universidade pública”
121

. Os idealizadores desse programa dizem ainda que a expansão 

e reestruturação das universidades federais é um instrumento que permite aumentar o 

número de universidades pública, além de defendê-la
122

. O Reuni propicia ainda, a cada 

instituição, autonomia
123

 para encontrar o “seu caminho de desenvolvimento no 

momento em que, em plena revolução científica, as fronteiras entre áreas do 

conhecimento tornam-se tênues e novas possibilidades de formação vão se 

delineando”
124

. 

 Se, com a implantação do Reuni, muitas instituições tiveram, em certa medida, 

melhoria em suas estruturas, no contexto mais amplo, as instituições tornaram-se 

precarizadas, sobretudo em dois níveis: o da formação profissional e do trabalho 

docente
125

.   

 

A precarização dos processos de formação ocorre por meio do atendimento 

de um maior número de alunos por turma, da indicação de uma “aprovação 

automática”, para garantia da elevação da taxa de alunos concluintes, e da 

criação de cursos de curta duração e/ou ciclo (básico e profissionalizantes), 

representando uma qualificação aligeirada, superficial, desvinculada da 

pesquisa, com perspectiva polivalente, conformadas às demandas do 

mercado
126

.  

 

No trabalho docente, a precarização é decorrente da expansão de vagas, que 

estimula o aumento da sobrecarga de trabalho dos docentes, ampliando o número de 

alunos por professores (18/1) e aumentando o número de horas-aulas. Os profissionais 

são avaliados pela quantidade de publicações e participações em eventos  − congressos, 

seminários e colóquios, dentre outros −, precisam participar de comissões 

administrativas, elaborar os respectivos relatórios e ainda atender ao tripé da 

universidade − ensino, pesquisa e extensão.  Tudo isso, gera baixa qualidade do ensino, 

pois o professor dispõe de menos tempo para dedicar-se à preparação de excelentes
127
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aluno a pensar, criticar, questionar e não se deixar levar pelas futilidades das coisas, enfim, filosofar.
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aulas, desenvolver excelentes projetos de pesquisas e promover excelentes orientações. 

Além disso, tem que conviver com
128

.  

 

salas de aula superlotadas; Junção de turmas por falta de professores 

contratados; Aulas ministradas em instalações inadequadas, às vezes em 

contêineres; Aumento da contratação de professores temporários; 

Morosidade na contratação de professores efetivos; Laboratórios não 

instalados; Falta de bibliotecas; Ausência e/ou inadequação de restaurantes 

universitários, entre outras condições de permanência estudantil; Obras 

previstas e não iniciadas, interrompidas ou não concluídas; Condições de 

infraestrutura comprometidas pelo passivo de anos de sucateamento
129

.  

 

Assistir à degradação da universidade de forma passiva é “aceitar os objetivos 

dos organismos internacionais na área da educação, estritamente vinculados aos 

objetivos do mundo da produção e do mercado”
130

, é assumir a lógica capitalista, da 

competitividade, do instrumental, do imediato, do útil, do ágil, do prático, de operar o 

sistema e se deixar levar pelo imaginário da “globalização, das mudanças consideradas 

profundas e rápidas no mundo do trabalho, pela ideologia da necessidade de adequar o 

ensino e a universidade em geral aos novos tempos, às novas transformações trazidas 

pelo progresso das ciências e da tecnologia
131

. É também negar o sentido e a finalidade 

da universidade, permitir o fim do que verdadeiramente se propõe a instituição 

educacional e aceitar a sobreposição do instrumental e do operacional em detrimento do 

saber desinteressado.  

O movimento contrário consiste em não deixar silenciar a voz dos que defendem 

a universidade como instituição social “que produz, amplia, aprofunda, expressa e 

transmite, de modo rigoroso e crítico, o saber, a cultura, as ciências, as técnicas, a 

filosofia, as letras e as artes, em todas as dimensões”
132

. Também é preciso proteger a 

universidade excelente, aquela que promove a contínua busca do saber, “pergunta por 

seu sentido e gênese, pensá-lo, interrogá-lo, ir além do dado, do que aparece em sua 

imediatez”
133

, oferece condições ao professor de ensinar, ou seja, de participar com os 

alunos do processo de interrogação, “pensar alto diante deles, encaminhá-lo nas trilhas 
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do pensamento, da reflexão, do questionamento, da dúvida, da busca incessante do 

sentido e da gênese da experiência e do próprio saber”
134

.   

Ensinar é também ajudar o aluno a “estar aberto e insatisfeito com as 

explicações recebidas/dadas, a elaborar o seu saber, a dizer sua palavra. É conduzir na 

aventura do pensamento, da reflexão; é criar hábitos de estudo, o que supõe domínio do 

corpo e da mente, organização, método e persistência diante das dificuldades”
135

. E, se a 

universidade é a instituição por excelência da crítica, do pensamento, da criação,  

 

não tem sentido privilegiar na reforma a discussão, a definição e a 

implementação do financiamento, da estrutura, do funcionamento, da gestão, 

da legislação, do acesso, da permanência, da avaliação, dos conteúdos, dos 

programas. Enfim, privilegiar os meios e estratégias para o alcance de 

determinados objetivos é esquecer o sentido e os fins da universidade, 

assumir a perspectiva da funcionalidade, do operacional, da adaptação, da 

gestão, da eficiência, da produtividade, da obtenção de resultados
136

. 

 

. 

Mesmo sendo uma voz solitária, “é preciso manter viva e fecunda a interrogação 

sobre a natureza e o sentido da universidade, do trabalho intelectual, da investigação 

científica e filosófica, do ensino de graduação e de pós-graduação, da docência, da aula, 

que conferem razão de ser à universidade como instituição social”
137

. Devemos 

continuar a busca pela universidade como instituição social, pelo tudo que um dia 

existiu e, em contrapartida, deixar que o pouco, citado por Drummond, permaneça e 

sobressaia.  

E, se acaso o sonho parecer impossível, se as exigências da perfeição parecerem 

que jamais poderão ser realizadas, não será em vão refletir sobre tal ideal, pois 

saberemos ao menos o que é preciso buscar e em que sentido devemos caminhar, pois 

“o ideal fixa um fim, dirige nossos esforços, esclarece nosso caminho”
138

. Por isso, a 

busca não pode e nem deve cessar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões mostraram que a formação na Antiguidade clássica consistia na 

contemplação do ser, na formação do homem como um todo, sem a fragmentação e/ou 

mutilação das partes. Uma formação que se fundamentava na teoria, na filosofia, que 

rompia com a acomodação, o senso comum, a explicação fácil e superficial, com o 

propósito de ir além do que está posto, de ver o não visto, de sobrepujar as opiniões, as 

crenças, a experiência e o quotidiano, na busca da verdade, o que estava intrinsecamente 

ligado ao pensar, questionar, problematizar, criticar a sociedade e a existência 

humana
139

.  

Com tais características, a universidade nasceu no século XIII, e nela era 

possível interrogar a sociedade, o homem, a essência das coisas e das palavras. O ócio, 

tempo livre, era cultivado com sabedoria pelos pensadores da época. Porém, à medida 

que a sociedade medieval se desenvolvia, potencializava o processo de corrupção da 

universidade. O neg(ócio) ganhou força a tal ponto que, nos tempos modernos, o 

entendimento do termo ócio foi alterado para preguiça, não fazer nada, pois não há 

tempo para pensar os termos, a cultura, a educação, a essência das coisas; não há tempo 

para fazer leituras aprofundadas, com questionamentos, buscar o conhecimento de 

maneira desinteressada.  

No século XIV, o Estado passou a interferir nos assuntos inerentes à instituição 

educacional  –  o ensino, a formação, a docência, a pesquisa – e a transformação da 

universidade é tamanha, que já não a reconhecemos como tal. A busca do saber 

desinteressado foi substituída por uma formação direcionada pela necessidade do 

mercado o que implica oferecer cursos fragmentados, de curta duração, flexibilidade de 

horários e sem a contemplação do tripé que a constitui – ensino, pesquisa e extensão. A 

universidade só se realiza com a existência de formação graduada, pós-graduada e com 

a indissociabilidade do tripé, sem os quais, não há universidade, mas ensino superior
140

.  

Não é demais dizer que a universidade é uma instituição por excelência que se 

constitui na reflexão, no questionamento, na busca do saber de maneira autônoma e 

comprometida.   
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Os princípios da modernidade
141

 vão de encontro ao que se propõe a instituição 

social, pois se referem à priorização de uma formação rápida, prática, utilitária, para o 

imediato, e, por isso, os cursos se tornam efêmeros, acompanham a moda, são 

fragmentados e sem profundidade teórica. Muitos dos profissionais não fazem dos 

alunos estudantes e “boa parte dos docentes abraçam, aderem e louvam ideias, teorias e 

livros que estão mais para ficções, fantasmas, do que para realidade, mais para 

simplificações e banalizações do que para o estudo e a leitura rigorosa e crítica, 

inerentes ao trabalho intelectual”
142

.  

A sociedade valoriza “o imediato, o útil, os resultados, a eficiência, a 

produtividade, a preparação para o trabalho, a transmissão e a instrumentalização dos 

alunos”
143

. Tudo isso dificulta o ensino da filosofia, vista como um saber inútil, fora da 

realidade contemporânea, em suma, seria uma perda de tempo refletir, pensar, 

questionar e criticar. Entretanto, a filosofia é um “fazer livre, uma afirmação da 

humanidade dos homens, pois seu fim não se situa fora, no mundo exterior, mas nela 

mesma como livre criação do espírito, máxima afirmação da liberdade”
144

. E, portanto, 

mesmo influenciado por condições adversas, de interesses variados, especialmente pela 

influência do mercado, da tecnologia e da mídia o docente não deve esquecer de que seu 

oficio é  

 

 

fazer aprender, ensinar, instruir, docere e, para tanto, precisa a cada momento 

se fazer doctus sábio, douto, com discernimento e, ao mesmo tempo, doctor, 

mestre, aquele que realmente ensina, trabalha para constituir como realidade 

viva e interrogante a doctrina, o ensino, a instrução, a educação, a cultura, a 

teoria, o método, e para formar os estudantes nessa e por essa “con-vivência” 

com o saber, a cultura, a formação
145

. 

 

 Ratifico que a universidade é uma instituição social por excelência. Ela 

proporciona todas as possibilidades para o exercício do pensamento, a descoberta do 

novo, da reflexão, do questionamento, do ir além, de buscar o saber sem se preocupar de 

como, onde e/ou porque será utilizado. Por isso, a universidade é merecedora da atenção 

e de cuidado de toda a sociedade, mesmo que os ventos estejam soprando ao contrário, 
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fazendo que ela se enfraqueça a tal ponto que possa se “desfazer no ar”
146

. Assim, como 

instituição social é permanentemente viva, e, portanto, sua essência e finalidade não se 

desfazem em meio às inovações tecnológicas e aos interesses mercadológicos.  
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