
7440 

 

8.76. 

Título: 

Universidade e modernidade: a idéia e seus modos de trabalho 
Autor/a (es/as):  

Menezes, Edmilson [Universidade Federal de Sergipe (Brasil)] 

Resumo: 

 O objetivo da investigação é o de propor algumas reflexões acerca de uma assim chamada 

“crise da universidade”. A base dessas meditações é a idéia de universidade, tal como concebida 

pela intelectualidade filosófica alemã e cuja premissa central é: uma instituição só manterá seus 

modos de trabalho de forma coerente na medida em que seja capaz de encarnar a idéia que lhe é 

inerente. Essa premissa remete a uma concepção moderna de ensino superior marcada por uma 

profunda crise: em lugar da autonomia especulativa do saber, a disposição instrumental da 

universidade como provedora de mão-de-obra profissional. O estudo baseou-se numa 

metodologia estrita, a saber, a reconstituição da idéia de universidade moderna e seus modos de 

trabalho, de maneira que a interpretação consistiu em reaprender, conforme a intenção dos 

autores discutidos (Kant, Weber, Ringer), uma ordem argumentativa sem jamais separar as teses 

dos movimentos que as produziram. Com isso, pondera-se ser pertinente a discussão aqui 

levantada porque ela é capaz de colocar em destaque ao menos um ponto importante: ao 

abandonarmos a idéia moderna de universidade, abandonamos também uma forte consciência 

da universidade enquanto corpo e o excedente utópico inerente à sua idéia, que manteve ao seu 

lado um forte poder crítico. 

Palavras-chave: 

Universidade, Modernidade, Crise 

 

 

O objetivo do texto que segue é o de propor algumas reflexões acerca de uma assim chamada 

“crise da universidade”70. A base dessas meditações é a idéia de universidade, tal como 

concebida pela intelectualidade filosófica alemã e cuja premissa central é: uma instituição só 

manterá a sua funcionalidade na medida em que seja capaz de encarnar a idéia que lhe é 

inerente. Não se pode ignorar a relatividade histórica da universidade tal como se encontra; com 

                                                           
70 Partes destas reflexões apareceram em MENEZES, Edmilson. Universidade e Modernidade: a idéia e a 
crise. In: SILVA, M. A. & SILVA, R. B. A idéia de universidade: rumos e desafios. Brasília: Liber Livro, 
2006. 



7441 

 

efeito, ela é um produto histórico. O percurso histórico que levou a um determinado perfil por 

ela assumido pode fornecer luzes para a sua justa compreensão.  

Durante mais de dez séculos, a posição social na China foi determinada mais pela qualificação 

para o preenchimento de cargos do que pela riqueza. Essa qualificação gerava o homem letrado, 

isto é, portadores do progresso no sentido de uma administração racional e de toda inteligência 

– um gentleman cultivado literária e humanisticamente, um calígrafo que sabe fazer versos, 

conhece a literatura multissecular dos chineses e está em condições de interpretá-la. Por mais de 

dois mil anos os letrados foram, claramente, a camada dominante na China: eles foram os 

expoentes decisivos da unidade da cultura71. Os territórios não-administrados por funcionários 

de educação literária, segundo o modelo da idéia ortodoxa do estado, eram encarados como 

heterodoxos e bárbaros, da mesma forma que os territórios tribais, dentro do território do 

hinduísmo mas não-regulamentados pelos brâmanes, ou como as áreas não-organizadas como 

polis pelos gregos. A marca característica da tradição literária da China foi, sem dúvidas, a 

estrutura burocrática das organizações políticas dos estados chineses e de seus veículos. É 

notável que a camada dos letrados chineses, embora desenvolvida pelo treinamento ritual, 

tivesse origem numa educação para uma nobreza leiga. Eles remontavam, em sua maioria, aos 

descendentes, provavelmente filhos mais novos, de famílias feudais que haviam adquirido uma 

educação literária, especialmente o conhecimento da escrita, e cuja posição social se baseava 

nesse conhecimento da escrita e da literatura. Um plebeu podia também adquirir um 

conhecimento da escrita, embora, considerando o sistema chinês de escrita, fosse difícil. 

Todavia, se o plebeu conseguisse, comungava do prestígio e da consideração de qualquer outro 

instruído. 

Chamados de bibliotecas vivas, seu prestígio não consistiu num carisma de poderes mágicos de 

feitiçaria, mas antes num conhecimento da escrita e da literatura como tal: somente o adepto das 

escritas e da tradição era considerado competente para ordenar, corretamente, a administração 

interna e o comportamento de vida carismaticamente correto do príncipe, ritual e politicamente. 

A camada educada da China simplesmente jamais fora um estamento autônomo de eruditos, 

como eram, por exemplo, os brâmanes, mas antes uma camada de funcionários e aspirantes a 

cargos. Esses funcionários eruditos, Max  Weber chama de Mandarins72. 

Essa designação foi usada posteriormente, em 1968, por Fritz Ringer, no seu livro O declínio 

dos mandarins alemães73, para designar os professores alemães das universidades do final do 

                                                           
71 Ver WEBER, Max. “Os letrados chineses”. Ensaios de Sociologia. Trad. de Waltensir Dutra. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1982. WEBER, Max. “Sociología de la Dominación”. Economia e Sociedade. Trad. 
de José Medina e outros. México: Fondo de Cultura Económica,1992. 
72 Id. Ibid. 
73 RINGER, F. K. O Declínio dos Mandarins Alemães: a comunidade acadêmica alemã, 1890-1933. Trad. 
de Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Edusp, 2000. 
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século XIX. O tipo ideal que o autor propõe é o de mandarim. Segundo ele, a palavra em si não 

é importante, embora pretenda evocar a elite tradicional dos funcionários letrados da China. 

Para o cenário europeu, Ringer define mandarim simplesmente como a elite social e cultural 

que deve seu status muito mais às qualificações educacionais do que à riqueza ou aos direitos 

hereditários. O grupo constitui-se de médicos, advogados, clérigos, funcionários do governo, 

professores de escolas secundárias e professores universitários, todos eles com diploma de curso 

superior, concedidos com base na conclusão de um currículo mínimo e na aprovação num 

conjunto convencional de exames. Os “intelectuais mandarins”, principalmente os professores 

universitários, preocupam-se com a dieta educacional da elite. Preservam os padrões de 

qualificação que permitem a afiliação ao grupo e agem como seus porta-vozes em questões 

culturais. 

Os intelectuais alemães do período (1890-1933),singularizam-se pela reação à repentina 

transformação da Alemanha num país altamente industrializado. Por volta de 1890, começou a 

se fazer sentir na Alemanha o impacto de uma expansão econômica abrupta. Um pouco antes de 

1870, tivera início uma violenta explosão desenvolvimentista. A sensação resultante de 

mudança e instabilidade intensificou-se com a revolução política e a inflação desastrosa que se 

seguiram à Primeira Guerra Mundial. Para os acadêmicos alemães esse período pareceu uma 

reviravolta contínua, uma apresentação particularmente desagradável aos problemas da 

civilização tecnológica. Fato por si só elucidativo da relação desses intelectuais com os estratos 

economicamente dominantes: a burguesia moderna, lembra-nos Mannheim74, tinha, desde o 

início, uma dupla matriz social – de um lado, os donos do capital e, do outro, aqueles indivíduos 

cujo único capital era sua instrução. Era comum, por isso, falar da classe dos proprietários e da 

classe dos instruídos, sem que estes últimos tivessem qualquer afinidade ideológica com os 

primeiros. 

As universidades dessa época gozam do prestígio de santuários nacionais75. Inspiradas na 

filosofia idealista alemã e dedicadas à busca faustiana da verdade “pura”, eram cuidadosamente 

protegidas contra exigências prematuras de resultados práticos. Estavam destinadas a ter mais 

uma espiritualidade enobrecedora do que uma influência estreitamente utilitarista sobre os 

discípulos e a nação como um todo. Seu ideal de educação: “formação da alma por meio do 

ambiente cultural”, por intermédio do “entendimento empático” ( Verstehenund Erleben) de 

valores culturais objetivos. Quando os eruditos alemães falavam das funções da universidade, à 

luz desse entendimento de educação, começavam geralmente insistindo na necessidade de 

combinar ensino e pesquisa. Faziam uma clara distinção entre uma escola e uma instituição de 

ensino superior, a qual, diziam eles, devia dedicar-se ao exercício ativo da pesquisa. Esperavam 
                                                           
74 MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Trad. de César Guimarães. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986, 
p.158. 
75RINGER, F. Op.cit., p.109. 
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que os estudantes universitários participassem com intensidade dessa atividade e mesmo as 

aulas se destinavam basicamente à apresentação de trabalhos acadêmicos recentes e à 

construção de degraus que impulsionassem o progresso da ciência (Wissenschaft). 

A Wissenschaft alemã não equivale integralmente, por exemplo, à science inglesa, pois esta 

última implica determinados compromissos metodológicos. No alemão, todo corpo organizado 

de informações se chama eine Wissenschaft, com o artigo indefinido. Da mesma forma, todo 

conhecimento formal e a atividade coletiva dos estudiosos para obtê-lo, interpretá-lo e ordená-lo 

pode chamar-se Wissenschaft ou, mais comumente, die Wissenschaft, com o artigo definido. 

Assim, die Wissenschaft deve ser traduzida como “erudição” ou “saber”, raramente como 

“ciência”, e eine Wissenschaft significa apenas uma “disciplina”. Em inglês, para continuarmos 

na mesma esteira de exemplificação, pode-se discutir se a sociologia ou a história é “uma 

science”. Em alemão, a história é por definição eine Wissenschaft e perguntar se a sociologia é 

eine Wissenschaft é o mesmo que indagar sobre o seu status enquanto disciplina distinta e de 

âmbito claramente definido, e não sobre seus métodos mais ou menos “científicos”. Chamar 

uma investigação histórica de wisseenschaftlich é proclamá-la em sua erudição e talvez por sua 

compreensão do passado. Em inglês, a palavra “scientific” é usada às vezes com sentido 

análogo; mas implica, mais freqüentemente, o uso de métodos equivalentes aos das ciências 

naturais. O historiador alemão não tinha apenas certeza de que seu campo de trabalho era uma 

disciplina; também sabia que, por definição, era uma Geisteswissenschaft, uma disciplina 

humanista. Com efeito, isso lhe conferia uma vantagem inicial em qualquer discussão com um 

adepto dos métodos “científicos” na história. Bastava-lhe qualificar a abordagem de seu 

oponente de naturwissenschaft para passar o ônus da prova ao outro76. Com isso, a língua alemã 

passou a favorecer certas concepções de conhecimento e de educação, potencializadas por uma 

vertente orientada pela sabedoria filosófica.  

A palavra Geisteswissenschaft evocava quase inevitavelmente o princípio de empatia e sua 

ramificação na linguagem idealista do Geist. Havia um consenso entre os eruditos alemães 

posteriores a 1890 de que a idéia germânica moderna de universidade e de educação estava 

irrevogavelmente atada a suas origens intelectuais no idealismo e no neo-humanismo alemães: 

ocupar-se com as idéias wissenschaftlichen no sentido de Kant, Fichte, Hegel, parecia ser o real 

caminho para o aperfeiçoamento da personalidade, e a personalidade humanista plena e 

ricamente desenvolvida também parecia a melhor garantia de uma cidadania livre, 

conscienciosa e intelectualmente alerta. A universidade seria, por conseguinte, a zeladora do ato 

de conhecer como um envolvimento pessoal completo do conhecedor com o conhecido, 

embasado num conceito de educação que significava formação da alma por meio do ambiente 

cultural: “Não foi uma inspiração calamitosa a de quem primeiro concebeu o pensamento e o 

                                                           
76Id. Ibid. 
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propôs à realização pública de tratar todo o conjunto do saber (em rigor, das cabeças a ele 

voltadas) por assim dizer industrialmente em que, graças à divisão do trabalho, se nomeariam 

tantos mestres públicos, professores, quanto os ramos das ciências; seriam eles como os seus 

depositários, formariam em conjunto uma espécie de entidade coletiva erudita, chamada 

universidade (ou escola superior), que teria a sua autonomia – pois só eruditos podem, enquanto 

tais, julgar eruditos77.” O núcleo das universidades, isto é, os eruditos que a compunham, 

precisava contrapor-se a outro tipo de profissional: “Importa ainda”, diz Kant, “distinguir dos 

autênticos eruditos os letrados (pessoas que fizeram estudos), os quais, como instrumentos do 

governo, por este investidos num cargo público para um fim peculiar seu  (não precisamente 

para o maior bem da ciência), devem decerto ter estudado na universidade mas, em todo o caso, 

podem igualmente já muito ter esquecido (no tocante à teoria); basta-lhes ter retido o que é 

necessário para cumprir uma função pública que, segundo os princípios fundamentais, pode 

emanar apenas dos sábios, a saber, o conhecimento dos estatutos da sua função (portanto, no 

tocante à prática); podem, pois, denominar homens de afazeres ou técnicos do saber.78”  

Essa precisa divisão supõe que ao núcleo mantenedor da universidade cabe a formação, o 

cultivo e a visão de mundo que orientam quem ali é formado. Bildung, Kultur e 

Weltanschauung constituem, assim, um tripé que confere identidade e sustentabilidade a um 

projeto de Wissenschaf universitária. Estamos diante de um projeto moderno para a 

universidade, que a afasta do antigo modelo escolástico. Segundo Kant, “o homem não pode 

tornar-se o que é, senão pela educação. Ele é o que a educação faz dele.” Em conseqüência, “o 

homem tem necessidade não só de cuidados, mas também de formação (Bildung). A formação 

(Bildung) compreende a disciplina e a instrução. Nenhum outro animal (...) tem necessidade 

desta última (...)”; por isso mesmo, o homem deve “tornar-se melhor, educar-se, e se é mau, 

fazer nascer  em si a moralidade.79” Desde Kant, a Bildung tornou-se um conceito fundamental 

da pedagogia. Bildung significa formar a alma por meio do ambiente cultural. Bildung requer: a) 

uma individualidade que, como ponto de partida singular, deve desenvolver-se numa 

personalidade formada ou saturada de valor; b) certa universalidade, implicando riqueza mental 

e pessoal, que é obtida por meio do entendimento e vivenciamento empáticos (Verstehenund 

Erleben) dos valores culturais objetivos; c) totalidade, significando unidade interior e firmeza de 

caráter.80 Com isso, pode-se distinguir, como o faz Karl Jasper81, educação (Erziehung) e 

instrução (Unterricht): instrução implica apenas a transmissão de informações e a aquisição de 

conhecimento técnico, enquanto educação envolve a formação da personalidade de acordo com 

                                                           
77 KANT, I. O conflito das faculdades (Introdução). Tradução de Artur Morão. Lisboa: Ed. 70, 1993, 
p.19. 
78 Id. Ibid., p. 20. 
79 KANT, I. ÜberPädagogik. Berlim:Ed. Akademie(vol. IX),1923,  pp. 443,444, 446. 
80RINGER, F. Op.cit., p.95. 
81 JASPER, Karl. Die Idee der Universität. Berlin: slp, 1923, pp.18,19. 
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um ideal de Bildung, com normas éticas, relacionada com toda a existência empírica do 

indivíduo.  

A palavra alemã Kultur foi adaptada de cultura animi de Cícero por Samuel Pufendorf e 

Gottfried Von Herder.82 Até os últimos anos do século XVIII, continuou estritamente 

relacionada com o conceito de Bilgung. Tinha o significado de “cultura pessoal”; referia-se ao 

cultivo do espírito e da inteligência. Em seguida, nos meios cultos, passou a ser sinônimo de 

síntese de todas as realizações do homem civilizado na sociedade. Na França, por seu turno, 

esse segundo passo não foi dado. Nesse país, culture sempre foi basicamente culture de l’esprit, 

enquanto civilisation, termo introduzido por um fisiocrata, o Marquês de Mirabeau83, passou a 

representar a totalidade das criações e arranjos sociais e intelectuais do homem. Em 1784, Kant  

distingue mui claramente civilização de cultura: “ Nós somos altamente cultivados (kultiviert) 

no domínio das artes e da ciência. Somos civilizados (zivilisiert) em excesso quando se trata das 

boas maneiras e a responsabilidade social. Mas quanto a nos considerar como já moralizados 

ainda falta muito. A idéia de moralidade, sem dúvidas, faz parte da cultura; mas, a aplicação 

desta idéia, que se restringe apenas à honra e a um saber viver em sociedade, constitui 

simplesmente a civilização. Enquanto, porém, os Estados consagrarem todas as suas forças  a 

quiméricos e violentos propósitos de conquista , entravando assim, sem cessar, o lento esforço 

da formação interior do modo de pensar dos seus cidadãos, privando-os de todo o apoio no 

cumprimento deste fim, não se pode contar com um empreendimento deste tipo, pois um longo 

trabalho interior é necessário da parte de cada comunidade para a educação (Bildung) dos seus 

cidadãos. Todo bem que não é imbuído de uma disposição (Gesinnung) moralmente boa, não 

passa de pura aparência e falsos brilhos. ”84 

Kant constata a sociedade  ainda como  o reino da aparência, no qual a hipocrisia é confundida 

com civilidade. Os termos kultiviert e zivilisiert indicam dois momentos do progresso humano. 

A cultura (Kultur) consiste no desenvolvimento de nossas disposições naturais, enquanto 

criaturas racionais. É o estado da habilidade no qual o homem saiu do instinto, sem ter ainda a 

lei. Trata-se de um momento de grande marca pedagógica: refere-se às primeiras tentativas de 

uma disciplina das inclinações naturais do ser humano: “Este homem é suscetível e tem 

necessidade de uma educação, tanto sob a forma de ensinamento como de disciplina (Zucht 

(Disziplin) ).”85 A civilização (Zivilisierung) é a segunda etapa, aquela da vida em sociedade, na 

qual a obrigação de viver em grupo fornece novos impulsos e novos apelos às disposições 

                                                           
82RINGER, F. Op.cit., p.96. 
83 Marquês de MIRABEAU( Victor de Riquetti, 1715 –1789). L’Ami des hommes ou Traité de La 
population. Paris: 1756. Sobre o tema da Civilização, ver: FEBVRE, Lucien et alli. Civilisation. Le mot et 
l’idée. Paris: Centre international de synthèse, 1930. 
84 KANT, I. Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita (7 ª Proposição). Trad. de 
Ricardo Terra e Rodrigo Naves. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
85KANT, I. Anthropologie.Trad.de M. Foucault. Paris, Vrin, 1988, p. 163.  
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originárias, cujo  desdobramento se impõe pela vida social. Estamos diante do reino da 

legalidade, onde a lei constrange os homens; onde prevalece a prudência, ou seja, a arte de tirar 

proveito do coletivo.86 

Mas a cultura comporta ainda, e sobretudo, uma significação específica, nitidamente teleológica 

que abarca o interesse antropológico e o interesse prático. Ela designa a destinação natural 

suprema do gênero humano: “Qual”, pergunta Kant, “a destinação natural do homem? A mais 

alta cultura”87. Ela, portanto, não indica um meio, mas o fim para o qual se volta a existência 

terrestre da humanidade e seu conceito está adequado ao movimento geral da humanidade em 

direção a sua mais alta destinação. 

Apesar da sinonímia, usual e comum, entre civilização e cultura, é este último termo que Kant 

privilegia sempre que deseja referir-se à destinação moral do homem. A cultura é, então, 

encarregada de exprimir uma destinação suprema. A civilização, correspondendo à habilidade, 

designa antes um modo do desenvolvimento, enquanto que a cultura, pela sua acepção 

teleológica, reveste-se de uma consideração em vista da finalidade última. 

Com efeito, as noções de Bildung e de Kultur completam-se, necessariamente, numa 

Weltanschauung. A tradução comum para Weltanschauung é “visão de mundo”, mas o termo 

chegou a significar muito mais do que isso88. Quando o teólogo acadêmico Reinhold Seeberg 

falou da necessidade de uma Weltanschauung por meio da erudição, não tinha como escopo 

apenas o entendimento total e sistemático da realidade ou a ênfase metafísica sobre a filosofia 

distinta da epistemológica. Ele pensava também numa postura emocionalmente ativa perante o 

mundo, uma “síntese” pessoal das observações e juízos de valor, na qual os objetivos do 

indivíduo estariam relacionados com seu entendimento do universo. Temos, em conseqüência, 

uma diferença explícita e marcante entre o “conhecimento meramente empírico de partes 

isoladas do mundo” e Weltanschauung. “Weltanschauung é o direito espiritual (geistig) do 

homem à participação no mundo do Geist e, portanto, a justificação de seu domínio sobre o 

mundo sensível. Capacita o homem, mesmo sem informações especializadas e detalhadas, a 

compreender o sentido e o valor das várias áreas de atividade humana. Somente ela faz do 

homem um homem no sentido pleno da palavra, pois constitui a prova de sua espiritualidade 

(Geistigkeit) ou de sua divindade.”89 Deste modo, a educação é exatamente a aquisição pessoal 

de uma Weltanschauung , a responsável e guardiã superior de um tal direito é a universidade.  

Essa universidade, assaltada pelas novas exigências de uma Alemanha industrial, apresentava-

se, agora, com uma dupla fase inevitável: desde 1890, informa-nos Ringer, já estava claro que 

                                                           
86 Cf. KANT, I. Über Pädagogik.  p. 746. 
87 KANT, I. Ref. Antrop. 1521. 
88RINGER, F. Op.cit., p.110. 
89 SEEBERG, Reinhold. “Hochschule und Weltanschauung”, Apud RINGER, F. Op.cit., p.110. 
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aquele ideal não poderia realizar-se por completo. Sempre fora dada muita importância à 

formação profissional; havia necessidade de dar algumas aulas sobre pesquisa de opinião; e os 

exames do Estado exerciam muita influência sobre o currículo. Alguns professores admitiam, a 

exemplo do filósofo Karl Jasper, a preparação de profissionais especializados como tarefa da 

universidade; mas, havia a preocupação com o isolamento das disciplinas uma da outra, 

apontando-se como saída o reforço do papel integrador da instituição universitária: “Vitalidade 

em Wissenschaft só existe em relação a uma totalidade. Toda a disciplina isolada é uma dessas 

totalidades e tem, nessa medida, um caráter  filosófico, e a disciplina individual existe em 

relação à totalidade do conhecimento wissenschaftlicht como tal. Portanto, o objetivo da 

universidade é instilar em seu aluno a idéia de totalidade de conhecimento (Erkennen). Nesse 

sentido, todo o homem que é movido pela educação é ‘filósofo’. (...) [A formação profissional] 

carece de Geist e torna os homens desumanos em suas ocupações, se ela não for dirigida para a 

totalidade. (...) [É possível compensar as deficiências de informação.] Mas se esse fundamento, 

(...) a orientação para as totalidades ou para as idéias, estiver ausente, então todo o resto perde a 

razão de ser.”90 

As funções, diz-nos Habermas, que a universidade desempenha para a sociedade 

permaneceriam assim ligadas, como que a partir de dentro, com os objetivos, os motivos e as 

ações dos membros que nela colaboram em regime de divisão de tarefas, ao nível de uma rede 

de intenções comuns. Neste sentido, a universidade deve representar enquanto instituição, e 

cimentar enquanto centro motivador, uma forma de vida intersubjetiva partilhada pelos seus 

membros, com um estatuto que se pode dizer exemplar. Aquilo a que desde Humboldt dar-se o 

nome de Idéia de Universidade é o projeto de materialização de uma forma de vida ideal. Essa 

idéia distinguir-se-á ainda de outras idéias fundadoras pelo fato de não remeter apenas para uma 

das muitas formas de vida particulares dos começos da sociedade burguesa, estratificada em 

corporações profissionais, mas antes – em virtude de suas afinidades com a ciência e a verdade 

– para uma instância universal anterior ao pluralismo das formas de vida sociais. A idéia da 

universidade remete para os princípios culturais segundo os quais se constituem todas as 

configurações do espírito objetivo.91Contudo, grosso modo, pode-se dizer que um dos princípios 

norteadores da doutrina mandarim encontra-se no seguinte fato: a universidade deveria dedicar-

se à busca de uma verdade “total”, a unidade surgida da diversidade a que foi obrigada a acolher 

por imposição externa. Essa diretriz permitiria uma acomodação de interesses: a universidade 

não renunciaria à sua função erudita, intelectual, formadora, ao passo que forneceria à 

sociedade, sua mantenedora por excelência, os profissionais especializados que ela precisava e 

reclamava. 

                                                           
90JASPER,  Karl. Op. cit, pp. 46-47. 
91 HABERMAS, J. A Idéia da Universidade: processos de aprendizagem. Trad. de João Barreto. 
In:Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.74, jan./abr. , 1993, p.112. 
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Muitos dos ideais dos mandarins alemães estão presentes nas propostas universitárias 

contemporâneas: associação entre ensino e pesquisa, formação de uma elite preparada 

espiritualmente para servir à nação, tudo isso coordenado por uma idéia de universalidade, cuja 

guardiã somente poderia ser a universidade. Todavia, é possível pensar numa crise da 

universidade, o abalo de um dos seus pilares mais fortes, a saber, a sua idéia de universalidade – 

tal como proposta pela modernidade. Não se busca estabelecer um nexo comum sobre o tema da 

crise da modernidade, mas, efetivamente, podemos falar, com Thayer, em seu livro 

recentemente traduzido para o português92, de uma “crise não moderna de uma universidade 

moderna”.  

De acordo com o autor, o modelo de universidade da qual tratamos até agora inspira-se em 

Kant, especialmente no seu livro O Conflito das Faculdades. Nele, o filósofo de Königsberg, 

propõe um sistema de categorias, relações e limites que configuram a arquitetura da 

universidade moderna em discussão com o sistema de limites da universidade medieval. 

Segundo essa “arquitetônica”, a universidade moderna seria um permanente “conflito” entre o 

saber instituído e a investigação especulativa que interroga as condições de possibilidade desse 

saber.  

O núcleo da universidade está em conhecer o conhecimento, conhecer porque se quer conhecer. 

Isso só é possível porque a universidade toma para si, como princípio, a diferença entre pensar e 

conhecer. Kant, ao justificar a vocação da Razão para abordar problemas metafísicos 

teoricamente insolúveis, apela para a distinção referida e diferencia o conhecimento teórico – 

próprio do entendimento e regido pelos parâmetros da síntese categorial – da atividade de 

pensar93 - exercida pela razão no que tange as questões que nunca poderão receber tratamento 

objetivo. Mas, se a filosofia não produz conhecimento, o que lhe restaria numa universidade? 

Ela produz a significação da produção desses conhecimentos, a ela cabe a palavra que justifica a 

instituição universitária. De fato, Kant justificou a universidade94 e concedeu-lhe um parâmetro 

que inclui a filosofia como a guardiã dos elementos de significação e da estrutura do 

conhecimento ali produzido. Tal perspectiva impregna, em definitivo, a concepção alemã de 

universidade. 

Mas, a necessidade de especialização profissional toma, lentamente, a dianteira acadêmica. E, 

com isso, se enfatiza como essência da universidade, em lugar da autonomia especulativa do 

saber, a disposição funcionário-instrumental da universidade como provedora de mão-de-obra 

profissional, indispensável para o desenvolvimento do Estado nacional e sua competitividade 

                                                           
92 THAYER, Willy. A Crise não Moderna da Universidade Moderna (epílogo de O Conflito das 
Faculdades). Trad. de Rômulo Monte Alto. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. 
93 Ver KANT, I. KrV, B XXVI. 
94 Sobre isso, ver os textos de Paulo Arantes e Franklin Leopoldo e Silva em Humanidades, Pesquisa e 
Universidade. São Paulo: FFLCH/USP, 1996. 
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interestatal. A crise atual da universidade, sempre segundo Thayer, teria a ver, então, menos 

com as contingências que eventualmente sofre hoje em dia qualquer universidade – crise 

disciplinar, crise lingüística, crise orçamentária, crise de autonomia etc. - , e sim com a quebra 

do sistema de limites e de categorias que constitui a “arquitetônica” moderna. A universidade, 

como um conflito categorial entre o Estado, o povo, a verdade, a linguagem, a reflexão, a 

tecnologia, a história, o progresso, teria chegado a seu fim. A idéia de universidade missionária, 

mãe e fonte da ciência, reguladora crítica e autônoma, centro enciclopédico do saber, condutora 

e educadora do espírito do povo e das forças do trabalho, motor do progresso, torna-se 

atualmente impertinente para pensar a realidade universitária. A universidade deixou de ser 

“sujeito” das duas operações modernas clássicas: a investigação instrumental e a investigação 

especulativa. A universidade, seja como aparelho pedagógico, seja como interrogação crítica, 

deixou de ser o princípio de influência do Estado e do povo95 

Com efeito, falar de uma crise da universidade nesses moldes é dizer de um esgotamento de 

uma teoria, de uma idéia. Para Thayer a crise é simplesmente filosófica, quando, e aí parece 

residir um equívoco, antes de qualquer coisa, ela é filosófica porque é pedagógica e política. 

Não é simplesmente um paradigma filosófico que está sendo trocado, substituído, mas trata-se 

de um reordenamento das instituições que dão suporte de significado e suporte técnico à sua 

mantenedora, isto é, à sociedade, para a qual, agora, não mais importa o esmero no vernáculo, 

ou ir além do cálculo eficiente para saber como esse mesmo cálculo pode interpretar o cosmos, 

enfim, uma erudição mandarim. A reorientação das carências da sociedade pede que os 

processos pedagógicos se realinhem em vista de outras determinações cujas necessidades 

remetem a um quadro hegemônico que não mais necessita da universidade erudita. No entanto, 

para isto, é necessária também uma idéia que sustente o projeto norteador do atendimento 

àquelas carências.  

Essa nova idéia que sustente a nova universidade ainda é obscura, pois não se vislumbra um 

processo de construção estruturante que coincida com sua exposição curricular, em seu lugar há 

apenas uma sistemática  negativa. O desmantelamento da universidade possui justificativa, 

como aquela apresentada aqui por Thayer, mas ainda não gerou uma idéia. Poucos são os 

intelectuais que se preocupam com uma contrapartida vigorosa para aquela justificativa. No seu 

lugar encontramos uma série de procedimentos que ajudam a mudar a face da universidade: ela 

passou a especializar-se nas pequenas astúcias, traduzidas, por exemplo, na relativização da 

hierarquia acadêmica por mérito, na capacitação de docentes por instituições de caráter 

escandalosamente duvidoso (no Brasil e no Exterior) e na valorização cada vez mais crescente 

do Burocrata em detrimento do Acadêmico. Esses hábitos ajudam a desfigurar o perfil da 

universidade, tendo em vista uma fragmentação confusa. Nesta direção, preciso é lembrar a 

                                                           
95Cf.THAYER, Willy. Op. cit., p.8 – 9 . 
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proposição nietzscheana: se não queremos ser confundidos, isso implica que nós próprios não 

nos confundamos. 

 Compreender a fragmentação já é situar-se criticamente em relação a ela. É tentar transcendê-la 

pelo pensamento, alcançando pela reflexão a dimensão do sentido de uma universidade 

desprovida de universalidade. Somente através da reflexão crítica acerca da fragmentação 

cultural é possível alcançar o significado da universidade na cultura hodierna. Com isto 

mantemos, no nível do pensamento reflexivo e crítico, um propósito idêntico à motivação 

originária da universidade, sem a ilusão de reverter um processo histórico. Pensar a 

universidade é manter permanentemente ativo este núcleo reflexivo de índole integradora, 

admitindo a pluralidade e a fragmentação, e ressituando a questão da universalidade no plano do 

significado da universidade96. Com isso, uma série de questões pode ser posta. 

Como manter esse núcleo crítico (no sentido do estabelecimento de limites e possibilidades) se 

a redefinição, nascida nas próprias universidades, de conceitos como crítica, intelectual, 

significado etc, impede que assim ajamos, pois valoriza o superficial, o burocrático, a quebra de 

qualquer coisa (especialmente de paradigmas, que muitos não sabem bem do que se trata mas 

papagueiam à direita e à esquerda o chavão), a invenção de conceito rasos e aplicáveis a 

qualquer coisa ( a exemplo da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade) etc,? Parece que algo 

realmente nos força a constatar: alguma coisa está mudando em nossas universidades,  e a 

modernidade, mesmo na condição de um “projeto inacabado” não nos serve mais como 

referência. Contudo, não parece também que essas mudanças atingem apenas a superficialidade 

e continuamos usando o instrumental analítico da modernidade? Mesmo porque o grande 

significado da palavra crise ainda continua sendo moderno. Do projeto moderno podemos ainda 

encontrar o manancial para fustigar aquilo que Deleuze disse ser o maior alvo da filosofia, isto 

é, a estupidez - principalmente aquela que não se reconhece como tal, e por isso gera a ilusão e a 

tirania? Desse mesmo programa não poderíamos colher o instrumental para mostrar que as 

redefinições só podem ascender ao que pretende quando atinge a radicalidade inversa do que 

pretende superar? Neste sentido, ou pelo menos nesse, haveria ainda uma tarefa inconclusa para 

a universidade moderna. Por fim, poderíamos, com Habermas97, ainda perguntar: teria a 

universidade que deixar cair, como um invólucro vazio, nessa sua caminhada para a 

especialização funcional adentro de um sistema científico em definição acelerada, aquilo a que 

em tempos chamara a sua idéia? Ou será que a forma universitária dos processos de 

aprendizagem científica organizados depende, ainda hoje, de um feixe convergente de funções 

que não exige necessariamente um modelo dominante mas, com certeza, uma comunhão na 

imagem que de si projetam os membros da universidade – que o mesmo é dizer um resto de 

                                                           
96 Cf. LEOPOLDO E SILVA, F. Op. cit., p.110 
97 HABERMAS, J. Op.cit., p. 114. 
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consciência corporativa? De fato, mesmo fora da universidade, os processos universitários de 

aprendizagem mantêm algo da sua forma universitária original. 

Ao abandonarmos a idéia moderna de universidade, abandonamos também uma forte 

consciência da universidade enquanto corpo e o excedente utópico inerente à sua idéia, que 

manteve ao seu lado um forte poder crítico. Em seu lugar, deixamo-nos conduzir por uma 

“ciência ganha-pão” preocupada sempre com a crise e nunca com a idéia. 
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