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Resumen 
Discutir el tema institución universitaria en el contexto social actual nos permite 
descorrer los aspectos desafiadores de las universidades frente a las transformaciones 
sociales, el contexto de trabajo y las políticas educativas vigentes. Se trata de un 
estudio reflexivo con un enfoque cualitativo que analiza los desafíos que enfrentan las 
universidades brasileñas en el período comprendido entre finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI frente a los cambios en la sociedad y la escena nacional del 
sistema educativo, con énfasis en las perspectivas de las Directrices Curriculares 
Nacionales de 2001. Los resultados muestran que los procesos de reconfiguración de 
las políticas educativas se están construyendo en línea con las demandas que surgen 
del mundo del trabajo. Sin embargo, la responsabilidad social de la educación superior 
se refiere a aspectos más amplios que la preparación de la gente a un campo de 
trabajo y no debe ser desconsiderado los aspectos ideológicos, políticos y económicos 
en la formación de ciudadanos críticos y reflexivos que tienen capacidad de buscar un 
aprendizaje permanente y reinventar nuevas formas de conocimiento. 
 
Resumo 
Discutir o tema instituição universitária no contexto social contemporâneo possibilita-
nos discorrer sobre os aspectos desafiadores das universidades frente às 
transformações sociais, o contexto do trabalho e as políticas educacionais em vigor. 
Trata-se de um estudo reflexivo com abordagem qualitativa que discute os desafios 
enfrentados pelas universidades brasileiras no período que compreende o final do 
século XX e início do século XXI frente às transformações da sociedade e do cenário 
nacional do sistema de educação, com ênfase nas perspectivas das Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 2001. Os resultados apontam que os processos de 
reconfiguração das políticas educacionais estão sendo construídas em consonância 
com as demandas que emergem do mundo do trabalho. Contudo, a responsabilidade 
social da educação superior envolve aspectos mais amplos do que preparar pessoas 
para um campo de trabalho, não devendo ser desconsiderado aspectos ideológicos, 
políticos e econômicos na formação de cidadãos críticos e reflexivos que possuam 
capacidade de buscar um aprendizado permanente e reinventar novas formas de 
conhecimento. 
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Introducción 
Periodicamente nos deparamos com questões do tipo: qual o papel da universidade na 

sociedade? Ou, então, como a universidade está inserida na sociedade?  

Se partirmos do ponto de vista de que a universidade é uma instituição social, significa 

dizer que ela representa de certo modo a sociedade de que faz parte. Sendo assim, 

partiremos da compreensão que a universidade não é uma realidade isolada, mas 

exprime de algum modo as ideias e práticas existentes na sociedade em geral.  

A influência da estrutura política e econômica sobre o sistema educativo produz o que 

poderíamos chamar de as regras do jogo de uma instituição universitária. As decisões 

definidas pela instância política, por exemplo, planeja o campo de atuação geral e 

renovações dos currículos, bem como o seu grau de flexibilidade. Este tipo de 

regulação geral pode ser vista nas Diretrizes Curriculares Nacionais brasileiras de 2001, 

e que seguem influências de fatores culturais, sociais, políticos, ideológicos e 

econômicos da sociedade. 

 

Marco teórico 
Na segunda metade do século XX o mundo deparou-se com um aumento volumoso de 

demanda social aspirando acesso à educação, exigindo dos governos soluções nem 

sempre possíveis de serem equacionadas a curto prazo. Trata-se da crise mundial da 

educação que, segundo Ribeiro (1977), algumas causas para este fenômeno são 

conhecidas: expansão mais do que proporcional da população em idade escolar; 

despertar das populações para a importância da educação no aperfeiçoamento 

tecnológico e progresso das nações; o entendimento da importância da educação 

como fator de mobilidade social ascendente. Nesse cenário, segundo Ribeiro (1991) as 

universidades modernas se defrontam com uma crise de múltiplas formas: 

conjuntural, política, estrutural, intelectual e ideológica. No campo conjuntural, 

sobressai o efeito de forças transformadoras que se somaram e superaram como 

exemplo a Revolução Industrial, impondo uma nova revolução científica e tecnológica 

– a Revolução Termonuclear – que possui um poder infinitamente maior de interferir 

na vida humana e nas universidades de todo o mundo. A ênfase e a exigência passou a 

ser por inovações impactantes nas atividades produtivas e de serviços, predominando 

elementos técnico-científicos, exigindo pessoal cada vez mais qualificado para suprir 

essas demandas.  

No campo político, a crise existe pois a universidade está inserida em uma estrutura 

social de interesses conflitantes. De um lado, grupos conservadores que desejam a 

universidade disciplinada e, do outro lado, os que desejam uma instituição renovada 

ou, até, revolucionária. Também existe crise no campo estrutural, pois o quadro 

institucional vigente não consegue resolver os problemas que a universidade 

apresenta, exigindo, portanto, uma reforma profunda que lhe capacite, por exemplo, a 

ampliar as demandas das vagas, bem como elevar o nível de ensino e da investigação. 

Vale ressaltar que as estruturas vigentes são construções históricas e que nelas se 

fixaram múltiplos interesses. 

No aspecto intelectual, a crise é representada pelo desafio de estudar e conhecer a 

própria universidade e os requisitos de sua transformação. Já no aspecto ideológico, a 



 

 

513 

crise ocorre devido à própria divisão da comunidade universitária relativo ao desejo de 

transformações para tornar-se motor de mudança da sociedade global ou para 

manutenção do status quo. 

Para Chauí (2001) a universidade está estruturada conforme o modelo organizacional 

de uma grande empresa capitalista moderna: “tem o rendimento como fim, a 

burocracia como meio e as leis do mercado como condição”. Significa dizer que o 

modelo taylorista prevalece e, por conseguinte, ocorre fragmentação das atividades 

em todos os níveis, desde o ensino, o administrativo e o de direção.  Parece-nos mais 

razoável pensar que sendo a universidade uma instituição social ela é composta por 

múltiplas diferenças internas para efetivar as suas propostas de ensino, pesquisa e 

extensão. É justamente essa heterogeneidade, entre as diversas áreas de 

conhecimento, a maior riqueza da universidade, tendo a sociedade como princípio e 

referência de norma e valor. 

 

Metodología 
Trata-se de um estudo reflexivo com abordagem qualitativa que discute os desafios 

enfrentados pelas universidades brasileiras no período que compreende o final do 

século XX e início do século XXI frente às transformações da sociedade e do cenário 

nacional do sistema de educação, com ênfase nas perspectivas das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de 2001. 

 

Resultados 
As alterações que vem ocorrendo no mundo do trabalho, ocasionadas pelo processo 

de reestruturação dos modos de produção, repercutem diretamente nas áreas de 

construção do conhecimento e de formação profissional. Uma evidência disso é que no 

processo de reconfiguração do ensino universitário as políticas de currículos são 

construídas em consonância com as demandas que emergem do mundo do trabalho. 

Contudo, evidencia-se a preocupação de que tais políticas educacionais acabem sendo 

reduzidas ao modismo da economia ou da empregabilidade, sendo fundamental 

assegurar que os processos educativos e formativos sejam de fato construídos e 

constituintes com base nas realidades regionais. Nesse contexto, Catani (2001, p.71) 

destaca que as alterações preconizadas pela reforma educacional brasileira “aliam a 

formação e a qualificação como elementos fundamentais ao processo de 

competitividade resultando, assim, em ações político-pedagógicas no âmbito dos 

currículos”. 

Como exemplo dessa movimentação das políticas pedagógicas destacamos a criação 

do Conselho Nacional de Educação em 1995 (Lei nº 9.131/95), tendo como uma de 

suas funções deliberar sobre as Diretrizes Curriculares.  

Posteriormente, em 1996, a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

(Lei nº 9.394/96) trouxe consigo as bases das reformas do ensino superior, tendo a 

flexibilidade e a avaliação como eixos norteadores dessa nova configuração. A criação 

das Diretrizes Curriculares (2001) tornou os currículos mais flexíveis ao eliminar os 

chamados currículos mínimos, sendo reflexo das discussões do cenário nacional e 
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internacional referente às mudanças no mundo do trabalho contemporâneo e dos 

perfis profissionais. 

Como consequência, o MEC, através de sua Secretaria de Educação Superior (SESu), 

passou a criar Padrões de Qualidade para os Cursos de Graduação e fortaleceu os 

critérios de constituição das comissões e procedimentos de avaliação dos cursos 

superiores em todo território nacional. Dentre os princípios norteadores adotados 

pelas Diretrizes Curriculares (2001) que desencadearam mudanças nos cursos de 

graduação, além da flexibilidade curricular descrita anteriormente, destacamos: o 

desejo de dinamicidade curricular e adaptação às demandas do mundo do trabalho; 

ênfase na formação generalista com vistas ao desenvolvimento de habilidades e 

competências gerais; articulação teoria-prática; desenvolvimento de estudos 

independentes (extras à sala de aula), com estímulo à criatividade e busca de novas 

interpretações. É importante ressaltar que as Diretrizes reforçaram também a ideia de 

que o curso superior representa a fase inicial do processo de formação profissional, 

sobressaindo o entendimento da necessidade de formação permanente e adaptação 

às contínuas mudanças do mundo. 

Sacristán (2000) considera que a prática do ensino é dinâmica, flexível e vulnerável à 

pressão de diversos níveis, como político, administrativo e jurídico, não sendo produto 

único de decisões dos professores. Fora do processo de ensino surgem fatores que não 

dependem do controle de professores ou alunos, e que estão condicionados a uma 

estrutura econômica e política responsável pela intervenção e decisões. Todo esse 

assunto tem provocado debate nas universidades produzido interpretações diversas. 

Segundo Catani (2001, p.76), algumas resistências tem sido decorrentes das alterações 

que as reformas curriculares produzem nas práticas docentes e existem “vozes 

discordantes quanto aos pressupostos e finalidades dessa reformulação curricular dos 

cursos de graduação e, ainda, um contingente que vislumbra nesse processo um 

reducionismo da função da educação superior, particularmente, a universitária”.  

O fato de uma parcela dos docentes não concordar com tais mudanças, devido crenças 

e valores próprios dificulta, na prática, a efetivação de tais políticas educativas. Daí a 

necessidade de ampla discussão e esclarecimento junto ao corpo universitário sobre as 

novas Diretrizes Curriculares para possibilitar que tais políticas sejam de fato 

implementadas no dia-a-dia das instituições universitárias. 

 

Conclusiones 
À guisa de algumas conclusões é preciso estar alerta para que a política nacional de 

educação, ao se apropriar das demandas do mundo do trabalho, não se reduza a uma 

prática utilitária de adequação e preparação de profissionais para o mercado.  

A responsabilidade social da educação superior e de modo mais amplo, da própria 

universidade, deve ir além de preparar pessoas para um campo de trabalho. 

A questão de flexibilização curricular, presente nas Diretrizes Curriculares, amplia esse 

horizonte e possibilita que o projeto acadêmico da universidade seja a expressão da 

formação que cada instituição deseja desenvolver, fortalecendo a ideia de identidade 

institucional.  
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Assim, a compreensão de formação profissional ganha uma dimensão mais complexa 

de formar cidadãos críticos e reflexivos, que não se limitem a desenvolver uma 

competência específica, mas que possuam capacidade de se adaptar a uma sociedade 

cada vez mais exigente que traz consigo a necessidade de um aprendizado 

permanente. 

 

Referencias bibliográficas 
Brasil. (1996) Ministério da Educação. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Brasília, Brasil: Diário Oficial da União, 20 dez. 1996. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75723. 

___ (2001) Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução 

CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Brasília, Brasil: Diário Oficial 
da União, 2001. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf. 

Catani, A. M.; Oliveira, J. F. de; Dourado, L. F. (2001). Política educacional, mudanças 

no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil. 

Educação & Sociedade, ano XXII, 75, 67-83.  

Chauí, M.S. (2001). Escritos sobre a universidade. São Paulo: UNESP. 

Ribeiro, D. (1991). A Universidade necessária (5ª ed.) São Paulo: Editora Paz e Terra. 

S/A. 

Sacristán, J.G. (2000). O currículo: uma reflexão sobre a prática (3. Ed.)  Tradução 

Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed. 


