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Tornou-se lugar-comum falar mal da univer
sidade. Qualquer pessoa medianamente letrada
permite-se emitir julgamentos de valor definitivos
sobre as deficiências e os fracassos da institui
ção. Certos setores da imprensa, particularmen
te, deliciam-se com qualquer notícia que possa
confirmar essa imagem negativa. Por outro lado,
é inegável que os fatos relacionados à atividade
universitária ocupam um espaço na mídia que
confirma, mesmo que de modo paradoxal, a im
portância da instituição.
A universidade, dentro de uma tradição hu
manista, foi representada como instituição-chave
para a produção e difusão de conhecimento.
Desde, pelo menos, as suas origens medievais e
renascentistas, com Bolonha, Paris, Oxford, en
tre outras, caracterizou-se por congregar boa
parte das elites intelectuais da sociedade. Sem
deter a exclusividade, em várias situações lide
rou o avanço do conhecimento, enfrentando a
intolerância, o preconceito e o senso comum. Não
se trata, no entanto, de mitificá-la, mas de perce
ber as suas contradições, conflitos e deficiências.
Em vários momentos, houve dentro da própria
universidade manifestações de intolerância e mes
quinharia intelectual. Mas, com todas as diferen
ças nacionais e de período histórico, permanecia
como uma das suas marcas principais a valori
zação do conhecimento como um fim em si mes
mo. Sem dúvida registram-se contribuições
fundamentais da universidade para o desenvolvi
mento tecnológico, para a inovação e para várias
conquistas com repercussão clara nas esferas da
economia e do trabalho, como nas diversas eta
pas da Revolução Industrial e em períodos pos

teriores — por exemplo, no desenvolvimento da
física nuclear e da informática. Assim, com varia
ções e nuanças, percebe-se na sua história uma
tensão permanente entre voltar-se para fora e uma
atitude de auto-referência. Ou seja, sendo a uni
versidade uma instituição de sociedade comple
xa, ela se relaciona permanentemente com ou
tras instituições e grupos sociais, mediante tro
cas, negociações, pressões, conflitos e alianças.
Além disso, por mais que em certos momentos
possa ter havido tal pretensão, os membros da
comunidade universitária não vivem num mundo
isolado, mas desempenham, com maior ou me
nor intensidade, outros papéis em diferentes con
textos sociais, vivendo experiências e valores não
necessariamente congruentes e harmoniosos.
Portanto, lidamos com uma identidade institucio
nal, e de seus próprios membros, sujeita a variá
veis distintas e complexas.
No entanto, desde sua origem, a formação
de quadros é atividade inescapável que, de modo
mais ou menos redundante, confirma suas fun
ções primordiais. A relação docente-aluno esta
belece a estrutura mínima básica da vida univer
sitária. E esta díade que sustenta e alimenta todo
o resto. Estruturas burocráticas administrativas,
aparatos institucionais, maquinarias, laboratórios,
instrumentos, prédios são recursos sem dúvida
importantes mas subordinados à díade professor-aluno, base de qualquer avaliação de quali
dade. Significativas mudanças ocorreram nos
muitos séculos de história da instituição. Pode-se
mesmo questionar a continuidade de uma identi
dade genérica forçando, em vários níveis, a dis
tinções significativas. Contudo, ainda que con-
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trovérsias e polêmicas sobre a natureza e finali
dade da universidade tenham sempre existido,
alguns valores têm se mantido como representa
ções fundamentais. As idéias de liberdade, espí
rito crítico e independência, por mais ilusórias que
possam ser em certas conjunturas históricas, sus
tentam a identidade universitária. Porconseqüên
cia, trata-se de uma instituição constantemente
visada e objeto de pressões de toda espécie, uma
vez que, por sua própria natureza, entra em con
flito com interesses e facções que apresentem
projetos de domínio político e ideológico mais
ou menos explícitos.
Como sabemos, na história recente do Bra
sil, durante o regime militar, a instituição universi
tária sofreu vários tipos de violência. Professo
res, alunos e funcionários foram perseguidos, ex
pulsos, cassados, presos e até assassinados. Não
foram poucas as ocasiões em que assistimos a
invasões e ao fechamento de unidades universi
tárias. Recordo-me do final dos anos 60 e início
dos anos 70, quando os órgãos de repressão
mantinham agentes permanentemente instalados
em vários campi, produzindo um clima nefasto e
ameaçador. Os problemas não vinham apenas de
fora, pois existiam em várias unidades pessoas
que, em nome da luta contra a subversão e movi
dos por ambições medíocres, desempenhavam
o papel de acusadores de colegas de vida uni
versitária. Não vale a pena relembrar os nomes
dos professores que se destacaram na persegui
ção a colegas, alunos e funcionários. O fato é
que esses personagens existiram e tinham uma
trajetória universitária às vezes até de aparência
respeitável. No entanto, aproveitaram-se de uma
crise política para violar aqueles valores, já men
cionados, que seriam, em tese, consensuais a
partir de uma socialização acadêmica. Vale lem
brar também, por contraste, a atuação de docen
tes que, mesmo tendo um perfil possivelmente
conservador, defenderam com altivez e coragem
o espaço universitário. Alguns desses caíram em
desgraça e tornaram-se também vítimas de per
seguição política, embora pudessem até ter apoia
do o movimento militar de março/abril de 1964.
Ficava evidente que os rótulos de esquerda e di
reita não davam conta das atitudes e comporta
mentos dessa época.
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Indiscutivelmente, mesmo nos piores pene
dos do regime militar, existiam setores do gover
no que respeitavam e procuravam preservari
universidade. Foi graças a essas diferenças ei
própria resistência universitária que foi possível
apesar de todas as dificuldades políticas, avan
çar na produção de conhecimento e na criaçã
de programas e núcleos de ensino e pesquisa á
alta qualidade. Houve, sem dúvida, apoio cruciíl
de fundações internacionais que beneficiarai
certos grupos. No entanto, foi sobretudo a exis
tência de agências nacionais e de indivíduos seria
mente comprometidos com o projeto acadêmico-universitário que permitiu não só a sobrevi
vência como a expansão das atividades acadímicas. Assim é que o CNPq, a CAPES e a Fine|
preencheram um papel extremamente positivo
para a continuidade e aperfeiçoamento da vida
universitária. Sem dúvida, a nossa universidad
jam ais teria condições de se manter autonoma
mente sem um fluxo regular de recursos que com
plementasse seu minguado orçamento. Graças!
isso, numa situação contraditória e complexa
estabeleceram-se as bases de um sistema naci»
nal de pós-graduação e pesquisa, em grande par
te inserido nas instituições universitárias. Conseguiu-se, apesar dos problemas políticos mais ge
rais, consolidar um conjunto de equipes de tra
balho afinadas com os melhores padrões á
produção acadêmica internacional. Os cursos é
pós-graduação, particularmente, atingiram um pa
tamar médio de excelência reconhecida, sendi
que alguns se tornaram, em suas áreas de conhe
cimento, referências fundamentais.
Inegavelmente, a situação da universidaá
no Brasil é muito desigual, apesar desses avan
ços dos centros de excelência. O grande cres
cimento dos cursos de graduação foi desordemdo, provocando fortes desequilíbrios na qualidae
de ensino e, portanto, na formação de quadra,
O sistema público federal multiplicou-se de for
ma pouco criteriosa, diluindo o peso positivo á
conjunto de símbolos associado à vida universi
tária. Cursos foram criados sem o mínimo &
massa crítica, sem qualificação docente, atendei
do a interesses políticos menores e paroquiais. I
importante processo de democratização do et
sino universitário não foi acompanhado, em mii

tas regiões e áreas do conhecimento, por uma
formação adequada do corpo docente, prejudi
cando gravemente a qualidade da produção e
transmissão de saber. Apesar de todos esses pro
blemas, é fundamental reconhecer que a univer
sidade brasileira, mediante centros de excelência
em diversas áreas de conhecimento, atingiu uma
posição de destaque no cenário internacional.
Não há dúvida, também, de que esta excelência
está concentrada principalmente em meia dúzia
de grandes universidades, como a Universidade
de São Paulo (USP), a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), a Universidade Fede
ral de Minas Gerais (UFMG), a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Uni
versidade de Brasília (UnB) e a Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). Existem gru
pos importantes em outras instituições universi
tárias, mas são muito mais isolados e rarefeitos.
Vivemos, assim, uma fase importante de tran
sição, em que se trata de procurar valorizar a
excelência existente e elevar o padrão médio da
atividade universitária em todo o país. Para que
isso aconteça, algumas medidas importantes são
necessárias, como uma autonomização com ga
rantias básicas para que as universidades pos
sam ter meios e liberdade para a construção e
consolidação de perfis próprios. Um sistema úni
co de universidades federais, com currículos e
programas homogeneizados do modo mais po
bre e com uma isonomia salarial irreal, certamen
te não estimula a criatividade e a originalidade,
desconhecendo as significativas diferenças de
qualidade e mérito. No entanto, caso o governo
federal não se responsabilize, a longo prazo, pela
manutenção de um apoio básico, estaremos con
denados à destruição do que de melhor se con
seguiu até hoje.
Vivemos hoje, no Brasil, um período espe
cialmente grave e ameaçador devido ao poder
exercido pela equipe econômica do governo fe
deral, que, de vários modos, tem demonstrado
uma visão superficial e preconceituosa a respeito

da vida universitária, com conseqüências dano
sas em termos de cortes e contingenciamento de
recursos de várias naturezas. Em nome da esta
bilidade econômica e de um discutível modelo de
eficácia, submete-se a universidade, sem distin
ções sérias de mérito e desempenho, a um trata
mento que expressa a visão de tecnocratas que
consideram as atividades acadêmicas das insti
tuições brasileiras supérfluas e secundárias. Os
ataques têm-se manifestado por meio de um con
tingenciamento que paralisa boa parte da produ
ção científica, prejudica as condições mínimas de
trabalho em sala de aula, deteriora as instalações
e laboratórios, produzindo um clima de grande
frustração e ansiedade, especialm ente danoso
para os estudantes e para os jovens docentes
pesquisadores em início de carreira. Os cortes
recentes nos programas de bolsa do CNPq e da
CAPES confirmam essa insensibilidade, pois os
danos e problemas causados afetam não só a
comunidade científico-universitária, mas o país
como um todo, quando se pensa a médio e longo
prazos.
Assim, se o processo de democratização
trouxe enormes benefícios para a vida política da
sociedade brasileira, restabelecendo parcialmente
os direitos de cidadania, a continuidade e mesmo
o fortalecimento do poder tecnocrático deformam
o significado desse avanço. Acredito que várias
medidas tomadas contra a universidade devem
ser compreendidas como uma ação política de
um setor da elite do poder que vê a inteligentsia
universitária como concorrente e adversária. Isso
fica mais fascinante ainda, em termos antropoló
gicos e sociológicos, quando se verifica que boa
parte dos tecnocratas que hoje exercem o poder
tem raízes universitárias, ilustrando a complexi
dade e ambigüidade dos processos de constru
ção de identidades e trajetórias na sociedade
moderno-contemporânea.
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