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[...] o verdadeiro amigo da sabedoria se esforça naturalmente para 

atingir o ser, e [...] em vez de deter-se na multiplicidade dos 

objetos, simples aparência, prossegue sem desânimo e sem abater 

um nada de sua paixão inicial até apreender a essência dos 

fenômenos com a parte da alma determinada para esse fim [...] 

Aproximando-se, desse modo, do verdadeiro ser e a ele unindo-se, 

gera a inteligência e a verdade, com o que atinge o conhecimento e 

vive e se desenvolve verdadeiramente. 

PLATÃO. República, 490 a-b.  
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RESUMO 
 

 
COSTA, Dores Day Alexandre. Universidade: o sentido da formação pragmática e da 

formação universal. 2008. 83f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Educação) – 

Faculdade de educação, Universidade Federal de Goiás, 2008. 

 

O presente estudo integra a Linha de Pesquisa Cultura e Processos Educacionais e objetiva 

investigar o sentido da formação na universidade, em especial a relação entre universidade e 

formação, buscando demonstrar se o processo formativo tem promovido a autonomia ou a 

instrumentalização do saber. Nesse universo, o saber instrumentalizado funciona quase 

exclusivamente a serviço do mercado de trabalho, se distanciando da idéia platônica de Paideía,                  

formação universal que busca a excelência em todas as dimensões que envolvem a pessoa 

humana. Essa pesquisa bibliográfica, busca apreender o sentido da formação universal em 

contraposição à formação pragmática, possibilidades formativas já presentes na Grécia Antiga. 

Visa compreender o sentido da universidade brasileira no presente momento, em que se encontra 

norteada por mudanças estruturais que rompem com a idéia do saber universal ficando a serviço 

das políticas neoliberais que vêem a educação como atrativo nicho de mercado. O estudo conclui 

que a universidade tem se distanciado da sua Idéia inicial: ser instituição por excelência do saber, 

da reflexão, da elaboração de conceitos e teorias com a finalidade de promover o conhecimento e 

a melhoria das formas de existência da humanidade, e tem se organizado em conformidade às 

exigências do mercado capitalista, cuja finalidade primeira, e basicamente única, é promover o 

ter, em detrimento do ser, afastando-se, então, dos caminhos da autonomia.                                                       

 

Palavras-chave: Universidade; Formação; Saber; Mercado de trabalho. 
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ABSTRACT 
 
 
The present study integrates  research Culture's Line and Education Processes and lens to 

investigate the sense of the formation in the university, especially the relationship between 

university and formation, looking for to demonstrate the formative process has been promoting 

the autonomy or the instrument of the knowledge. In that universe, the knowledge has if almost 

constituted that exclusively to service of the job market, has if distanced of the platonic idea of 

Paideía, universal formation that looks for the excellence in all of the dimensions that involve the 

human person. That bibliographical research, search to apprehend the sense of the universal 

formation in opposition to the pragmatic formation, formative possibilities already presents in 

Old Greece. He/she seeks to understand the sense of the Brazilian university in the present 

moment, in that one find orientated by structural changes that you/they break up with the idea of 

the universal knowledge being to service of the neoliberal politics that see the education as 

attraction market niche. The study concludes that the university has if distanced of his/her initial 

Idea: to be institution par excellence of the knowledge, of the reflection, of the elaboration of 

concepts and theories with the purpose of promoting the knowledge and the improvement in the 

ways of the humanity's existence, and he/she has if organized in conformity to the demands of the 

capitalist market, whose purpose first, and basically only, is to promote having, to the detriment 

of the being, standing back, then, of the roads of the autonomy 

 
Keywords:  University; Formation; Knowledge; Job market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................

 

10

CAPÍTULO I............................................................................................................................ 17

FORMAÇÃO DO HOMEM GREGO: ENTRE A PAIDÉIA FILOSÓFICA E A 

PAIDÉIA SOFÍSTICA...……………………………………………………………………..

 

17

 

CAPÍTULO II...........................................................................................................................

 

38 

GÊNESE E SENTIDO DA UNIVERSIDADE........................................................................

 

38

2.1 _ As escolas medievais precedem o surgimento das Universidades...................................  38

2.2 – A Origem das Universidades Medievais........................................................................... 41

2.3 – A Origem da Universidade de Bolonha............................................................................. 44

2.4 – A Universidade de Paris.................................................................................................... 47

2.5 – O método de ensino nas Universidades Medievais.......................................................... 48

2.6 – O legado da Universitas Medieval................................................................................... 51

2.7 - A idéia de Universidade.....................................................................................................

 

53

CAPÍTULO III.......................................................................................................................... 61

A IDÉIA DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA.....................................

 

61

CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................................

 

79

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................

 

82



 10

INTRODUÇÃO 
 

 

É lugar comum dizer que todo trabalho de pesquisa surge de uma inquietação e 

comigo não foi diferente. Assim esta dissertação surge em um momento de tensões e de questões 

que envolvem o destino da universidade, em especial da universidade brasileira, relativamente a 

seu sentido e finalidade. 

Ao se buscar apreender o sentido da universidade brasileira, surgida a partir de 1920, 

e as atuais propostas para sua reestruturação e expansão no contexto da Reforma 

Universitária/REUNI, têm-se a convicção de que tal reflexão só poderá se constituir de forma 

lúcida no campo histórico-filosófico, visto como o único capaz de interrogar seu sentido e o que 

atualmente se define por formação na universidade pública brasileira. Daí a necessidade de se 

compreender a universidade como instituição essencialmente formadora e fruto da realização 

cultural de cada povo em condições sócio- históricas determinadas. 

De acordo com Vaz (1966), o homem só se realiza como ser social nas obras de 

cultura que edifica e pelas quais dá sentido e significado à sua existência. Como ser histórico-

social o homem exprime sua capacidade criativa, inventiva, cognitiva, emotiva, enfim sua 

capacidade de criação cultural, de acordo com o meio, “a consciência histórica do grupo”1 do 

qual faz parte. 

 Instituição que só se realiza como obra de cultura, a universidade é inseparável do 

grupo social que a institui e determina seu sentido e a realização da obra cultural por meio do 

saber que constrói e do télos desse saber. Enquanto local de cultura universal, sua finalidade 

genuína é ser espaço privilegiado de “organização e comunicação social do saber”.2 

A natureza peculiar do processo de formação, de educação, de paideía, tem origem 

muito remota. Origina-se no momento em que o saber torna-se razão na Grécia Antiga com a 

superação da compreensão da realidade baseada em explicações mágicas e de cunho ritualístico 

por uma outra perspectiva, o mundo do lógos, do pensamento racional que, obedecendo a um 

método próprio, prova sua veracidade por meio do percurso lógico que realiza e pela sua 

indefinida capacidade de auto-renovação. No momento em que o saber torna-se razão como 

                                                 
1  VAZ, Henrique de Lima. Cultura e Universidade, 1966, p. 7. 
2  Ibid., p. 3. 



 11

expressão de “um conhecimento que apresenta seus critérios imanentes de verdade e eficácia”3, 

surge o crucial problema da sua comunicação social. 

Assim, em torno do ato de promover o saber instituem-se, já na Grécia Clássica, a 

sofística preocupada com a “conquista do poder” e a Paidéia platônica com “um novo ideal de 

vida e humanidade”4 que projeta a cultura universal para uma dimensão que extrapola os limites 

geográficos de um determinado povo ou região e se lança como possibilidade para todos os 

humanos. O problema da comunicação social do saber surge, conforme Vaz (1966, p. 15 e 16): 

 

 

Desde a sua primeira e admirável forma grega [...] pelas primeiras tentativas [...] 
de traçar um roteiro - um méthodos – em que invenção e organização do saber 
racional se conjugassem e permitissem ao problema da sua comunicação social 
tornar-se também um problema de razão: de técnica de ensinar, de progressiva 
Paidéia, em suma, da posse e do gôzo de uma cultura superior, que confere 
habilidade, prestígio e uma mais alta realização humana. E é no contexto deste 
problema clássico que tem origem o problema moderno da Universidade. 

 

 

Desde sua origem, na Idade Média, a universidade tem se constituído como 

instituição de formação cujo ensino tem sido responsável pela construção do saber em cada 

época. É uma esfera da educação que busca na autonomia a condição indispensável para 

desenvolver o ensino e a pesquisa inerentes à natureza da instituição universitária.  

Em seu percurso como instituição acadêmica, a universidade tem passado por 

transformações que modificam substancialmente sua existência. Concebida na passagem do 

século XII ao XIII como instituição comprometida com o conhecimento e a busca do saber de 

forma a possibilitar a melhoria das condições de existência das sociedades da época, no decorrer 

dos séculos, conforme o momento histórico, foi sendo reduzida à condição de sustentáculo do 

desenvolvimento econômico e no Brasil, especialmente a partir da década de 70, numa instituição 

“voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão-de-obra altamente 

qualificada para o mercado de trabalho”5.  

A partir da década de 90, a universidade tem sido conduzida e se deixado conduzir 

por políticas públicas cujos interesses encontram-se ligados ao modelo econômico neoliberal, no 
                                                 
3  VAZ, 1966, p. 12. 
4  Ibid., p. 14. 
5  CHAUÍ, Marilena de Souza. Escritos sobre a universidade, 2001, p. 189. 
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qual a educação superior e a pesquisa são compreendidas como mercadorias, subordinadas à 

lógica do mercado. Tem-se, assim, uma nova redefinição de sua existência que, conforme Chauí 

(2001), resulta no modelo de instituição operacional. 

 

 

A universidade operacional, dos anos 90, difere das formas anteriores. De fato, 
enquanto a universidade clássica estava voltada para o conhecimento, a 
universidade funcional estava voltada diretamente para o mercado de trabalho, e 
a universidade de resultados estava voltada para as empresas; a universidade 
operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma como estrutura 
de gestão e de arbitragem de contratos. Em outras palavras, a universidade está 
virada para dentro de si mesma, mas, [...] isso não significa um retorno a si, e 
sim, antes, uma perda de si mesma.6 
 

 

Com efeito, as concepções sobre as quais a universidade brasileira estruturou seu 

modelo institucional ao longo das décadas, desde seu surgimento em 1920, e com especial 

destaque a partir dos anos 70 até o momento atual, foram marcadas, sobretudo, pela lógica 

profissionalizante, o que resultou num distanciamento da Idéia de Universidade, redefinindo sua 

finalidade a ponto de opor à sua própria essência. 

Se, ao surgir na Idade Média, ela mantinha seu compromisso com a busca do saber e 

do amor à verdade advinda desse processo, ao longo do tempo passou, a partir dos 

desdobramentos do modelo econômico capitalista, a tornar-se cada vez menos voltada para sua 

verdadeira finalidade como instituição cultural e essencialmente formadora. A universidade 

brasileira, por exemplo, faz-se organização que, atendendo aos apelos do capital, metamorfoseia-

se continuamente, a fim de conformar-se ao ideário neoliberal, que impõe como condições para a 

sua existência o produtivismo, a eficiência, a competitividade, a competência e a qualificação 

instrumental. 

No contexto conflituoso do sentido da formação superior e, mais especificamente, da 

nova proposta de reforma em andamento para a universidade brasileira que, entre outros aspectos, 

promove a implantação de mudanças na sua estrutura curricular, uma questão se impõe-se como 

decisiva: a idéia de formação presente na universidade e nos redimensionamentos propostos pela 

                                                 
6  Ibid., p. 190. 
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reforma universitária/REUNI, bem como os decretos que lhe subsidiam, promove a autonomia ou 

a instrumentalização do saber? 

Para fundamentar a compreensão dos conceitos que envolvem a pesquisa, retomo a 

concepção grega de formação, em especial a idéia platônica de Paideía, como possibilidade de 

formação autônoma da sociedade grega. Entendemos que a formação idealizada por Platão 

permite-nos indagar o sentido da formação atual, apreender a essência desse conceito e sua 

importância para a universidade brasileira. 

A metodologia escolhida para a realização desta pesquisa é de cunho bibliográfico, 

fundamentando-se na contraposição entre a idéia de formação sofística que visa ao saber prático e 

utilitário e a Paidéia platônica que pretende formar o homem autônomo. 

O estudo está estruturado em três capítulos. O primeiro trata da formação filosófica 

idealizada por Sócrates e Platão em oposição à Paideía dos sofistas. 

Assim, a busca da compreensão do processo de formação remonta aos séculos que 

precedem o nascimento de Cristo. Já na Grécia Antiga, de modo especial entre os séculos XII e 

IV a. C., surge a preocupação de como conduzir a formação do indivíduo, no intuito de melhor 

compreender a realidade e possibilitar o maior desenvolvimento das faculdades da pessoa 

humana. 

Mesmo depois de tantos séculos, esta continua sendo uma inquietação que 

acompanha o ser humano: como conduzir o processo de formação para que ele garanta a 

possibilidade de desenvolver o “homem por inteiro: corpo e alma, sensibilidade e razão, caráter e 

espírito” 7? 

Nesse aspecto, os gregos são os pioneiros, pois conseguiram postular como ponto 

central de sua cultura a formação que privilegia o ser do homem, alicerce sobre o qual se deve 

fundamentar o processo de formação que tem na promoção da autonomia sua finalidade. 

Na Grécia Antiga, em especial a partir do período homérico e o nascimento da pólis, 

a cidade-estado grega, foram se delineando modos de existência coletiva que buscaram imprimir 

no seio da sociedade possibilidades formativas que ganharam expressão e tornaram-se, ao longo 

dos séculos, marcos que orientam a formação humana em direções distintas e opostas: a formação 

filosófica, que busca atingir a excelência na vida pública e privada, e a formação pragmática e 

utilitária, que tem por meta convencer e promover o indivíduo na vida particular.  

                                                 
7  MARROU, Henri-Irenée. História da Educação na Antiguidade, 1990, p. 342. 
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Com o nascimento da pólis, a questão do poder, antes posta nas mãos do rei, passa a 

ser discutida em praça pública. Por meio do exercício público da palavra, na agorá, a vida 

política se instituiu gradativamente, e com ela edificou-se uma nova forma de existência: a vida 

coletiva, norteada por decisões que privilegiavam o âmbito público em detrimento do aspecto 

privado. Estabelecia-se dia-a-dia nas decisões tomadas em praça pública, abertas ao debate, à 

reflexão moral e ética, à discussão, à exposição de argumentos contrários, à instituição de leis e 

regras que determinavam a conduta de todos, indistintamente. 

A prática pública do debate de idéias fez com que o exercício do pensamento 

racional, da reflexão e da dúvida se tornasse o elo de compreensão do cosmos e do próprio 

homem. A razão tornou-se o princípio pelo qual o homem grego passou a submeter todos os 

aspectos de sua existência, e sobremaneira a dimensão coletiva, a fim de que a ordem humana na 

cidade pudesse ser alcançada. 

O exercício público da palavra, direcionado pela razão, foi então o instrumento que 

determinou a publicização da vida coletiva e a exaltação da díke como “fundamento da sociedade 

humana”.8 

Para garantir a participação de todos os cidadãos no cumprimento da justiça na pólis, 

o povo grego precisou dedicar atenção e cuidado ao processo de formação que se tornou a 

preocupação comum: como construir uma existência coletiva em que os cidadãos sejam livres, 

autônomos, e que, em nome da edificação da justiça e do bem comum, combatam toda e qualquer 

forma de transgressão ao nómos? 

Imbuída do ideal de formação do homem autônomo, surge a paideía platônica como 

possibilidade de garantir a realização da mais alta areté, o aprimoramento do espírito humano no 

sentido da justiça, da verdade, do Bem como princípios constitutivos da comunidade humana. 

A autonomia assume, então, uma dimensão fundamental na formação do homem. Em 

A República, Platão afirma questões que são colocadas como provocadoras da reflexão, do 

pensamento com vistas à formação autônoma. Dentre tais questionamentos, é tratada a questão 

educacional: qual é a educação necessária para que possamos chegar à cidade justa, visto que 

para ele, formar o homem excelente pressupõe formar a cidade excelente. 

A Paideía platônica visa formar o homem autônomo, capaz de se auto-conduzir tanto 

na vida pública quanto na vida privada, o indivíduo que, por meio da reflexão ética, filosófica, 

                                                 
8  JAEGER, Werner. Paidéia, 2003, p.133. 
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intelectual e moral, participe do estabelecimento de parâmetros de existência coletiva, não 

privilegie a si mesmo, pois o bem comum é a medida para uma sociedade justa. O homem 

autônomo é, conforme Guimarães, “aquele indivíduo que tem capacidade de descobrir, por ele 

mesmo e em si mesmo, a verdade”.9 

Nesse sentido, o saber deve promover a formação que visa à elevação da vida de 

todos os humanos e não meramente a habilidade em fazer algo num sentido estritamente técnico 

sem oferecer condições de elevá-los à vida e à excelência ética e moral na pólis. 

Radicalmente oposta a esse ideal, surge a formação sofística com a finalidade de 

formar o homem para a vida prática e imediata, voltada para a arte de falar em público, de 

persuadir e de convencer por meio de palavras agradáveis, sem se preocupar com a verdade a ser 

proferida.                                                                                                                                                                

Diante dessas duas propostas de formação, pode-se inferir que a educação, a escola, a 

universidade, enfim todas as instâncias que têm por finalidade cuidar da formação cultural de um 

povo são também responsáveis pelo tipo de cidadão que promovem. Assim, poderão desenvolvê-

lo autonomamente, tornando-o portador do seu próprio destino, ou numa dimensão oposta, 

conduzi-lo por processos medíocres de formação que, indubitavelmente, o levarão à heteronomia, 

isto é, alguém que se submete à vontade de outrem, não se reconhecendo livre e cidadão para 

escolher, decidir, criar, ser autor do instituinte. Ao contrário, sua ação se restringe à dimensão do 

já instituído. 

Reconhecendo a importância singular da universidade no processo de formação do 

indivíduo e na elaboração e reelaboração da cultura, no segundo capítulo traço um histórico sobre 

a gênese da universidade para demonstrar como surgiram os primeiros estabelecimentos de 

formação superior, o seu método de ensino e o que constituiu a Idéia de formação na criação da 

universidade.  

Com a finalidade de apreender a Idéia de universidade na perspectiva filosófica, 

busco fundamentá-la conforme a Idéia platônica que afirma ser a Idéia do Bem a essência e o 

conhecimento da verdade. Assim, a finalidade da universidade é a busca da verdade e da 

formação sem nenhuma limitação, sem nenhum compromisso com o saber utilitário e a serviço 

do capital financeiro. 

                                                 
9  GUIMARÃES, Ged. Entre o espetáculo e a formação para a autonomia: antes uma questão grega, 2005, p. 214. 
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No terceiro capítulo, direciono a pesquisa no sentido de buscar a idéia de formação 

presente na universidade brasileira desde o seu surgimento. Assim, retomo, de forma sucinta, a 

trajetória do ensino superior no Brasil para melhor compreender o longo processo que culmina 

em 1920 com a criação da primeira universidade brasileira. A concepção que marca todas as 

tentativas de sua criação, nos diferentes governos que se constituíram no Brasil, ressalta o caráter 

utilitário e profissional como único modelo a ser assumido pelo ensino superior brasileiro.  

As Escolas Superiores voltadas para o ensino profissional, criadas a partir de 1808 e 

estruturadas em estabelecimentos isolados nos diferentes Estados brasileiros, continuaram 

prevalecendo como o modelo de universidade adotado pelo país.  

Na atualidade, a idéia de formação presente na universidade brasileira não difere da 

concepção outrora adotada. O cenário da educação, em especial a educação superior brasileira, 

traz como idéia basilar nas propostas para sua reformulação o saber que tem por finalidade 

atender às necessidades imediatas e práticas da vida cotidiana. E, dentre elas, destacamos o 

Projeto de Lei 7200/2006 e o Programa de Reestruturação e expansão das Universidades Federais 

– REUNI -, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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CAPÍTULO I 

 

FORMAÇÃO DO HOMEM GREGO: ENTRE A PAIDÉIA FILOSÓFICA E 

A PAIDÉIA SOFÍSTICA 

 
 

No processo de formação do homem grego, o domínio público da palavra e da escrita 

passa a ganhar expressão a partir do momento em que as estruturas que compõem a vida social 

são modificadas. Se quisermos compreender o que isso de fato significou na vida dos gregos, 

precisaremos retornar ao seu processo de constituição.  

A civilização micênica10 foi profundamente marcada pela ausência do povo na vida 

social do palácio, pois a organização da vida palaciana estava centralizada na figura do Rei que 

detinha todos os elementos do poder. A ele cabia decidir a vida social e política dos súditos, 

inclusive a vida religiosa, militar, administrativa e econômica. 

A realeza micênica tinha na estrutura palaciana a expressão de toda sua autoridade e 

estabeleceu-se soberanamente por longos séculos apoiando-se numa força militar poderosa que 

mantinha uma estreita relação de dominação e intercâmbio com o Mediterrâneo. Conforme 

Vernant, esse controle rigoroso do sistema palaciano sobre a riqueza do país, juntamente com os 

recursos militares que detinham, com que a expansão micênica estendesse seu domínio em terras 

distantes para lá se fixar ou retirar os recursos materiais que faltavam ao território grego11.  

Havia no palácio a figura do escriba, uma categoria de profissionais fixada na 

tradição que detinha o poder da escrita, extremamente significativa para a dominação econômica 

e social na época. Eles eram os responsáveis por controlar e contabilizar em seus arquivos “todos 

os setores da vida econômica, todos os domínios da atividade social”12. Portanto, eram os que 

efetivamente possuíam o seu domínio e todo o saber que ela engloba.                   
                                                 
10 Entre os séculos XII e VIII a.C têm-se o período denominado de Homérico. Nele foram sendo constituídas as 
bases da civilização grega que primeiramente ganha destaque com o surgimento da realeza Micênica entre 1700 e 
110 a. C. Segundo Andery (2006, p. 23 e 24), “A Civilização Micênica, baseada na agricultura e artesanato 
desenvolvidos e na utilização do bronze, era dirigida por uma nobreza de nascimento, militarmente organizada, 
enriquecida pelo saque e pela posse de terra. [...] A vida rural, fundamental nesse período, baseava-se no gènê e 
mantinha certa independência em relação ao palácio. No entanto, o pagamento de tributos de várias espécies era 
obrigatório”.                                                                                                                                                                                            
11  Cf. VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego, 2004, p. 30. 
12  Ibid., p. 22. 
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Conforme Guimarães, “se nesse momento fosse possível falar em processo de formação, 

certamente seria em formação utilitária à administração do palácio”.13 

Com a queda da realeza micênica e ascensão dos dórios14, a escrita é destruída sem 

ter sido apropriada pela sociedade da época. De acordo com Vernant (2004), o reaparecimento da 

escrita na cultura grega vai se dar pelo fim do século IX, tomada das mãos dos fenícios e tendo 

como função principal a publicidade, que “vai permitir divulgar, colocar igualmente sob o olhar 

de todos, os diversos aspectos da  vida  social e política”. 15 

Com o desaparecimento da figura centralizadora do rei, começa a ser engendrada no 

corpo social e político da civilização grega, ao longo da chamada “Idade Média grega”16, uma 

revolucionária forma de existência social, o nascimento da cidade-Estado, e com ela o surgimento 

do pensamento racional que se estabelece e ganha força pelo exercício do uso público da palavra 

e da escrita.  

O exercício público da palavra foi o instrumento que de fato determinou a instituição 

gradativa da vida política na pólis17. Por meio dela, os gregos puderam estabelecer, no combate 

de idéias contrárias, a reflexão moral e ética tendo como finalidade edificar uma cidade justa. 

O nascimento da cidade-Estado é condição decisiva e marcante para o nascimento da 

política e da democracia e o florescimento da filosofia, fomentando a intelectualidade, o uso da 

razão e a expressão da arte em todas as suas manifestações: música, literatura, pintura, escultura, 

oratória, retórica, poesia, política e tantas outras formas de expressão. A pólis situa-se no centro 

mais importante da evolução grega e foi com ela que apareceu pela primeira vez o que Jaeger 

denomina “Estado”.18 Um Estado que não se constitui mais ao modo da realeza palaciana de 

                                                 
13  GUIMARÃES, Ged. Entre o espetáculo e a formação para a autonomia: antes, uma questão grega, 2005, p. 212. 
14  A invasão dórica (por volta de 1200 a.C.) é responsável pela destruição de toda a estrutura micênica: “o sistema 
de economia palaciana, a expansão micênica através do Mediterrâneo, o desenvolvimento na própria Grécia, ao lado 
da vida agrícola, de uma indústria artesanal já muito especializada, organizada em guildas sob o modelo oriental [...] 
Abatida Micenas, o mar deixa de ser um caminho de passagem para tornar-se uma barreira. Isolado, voltado para si 
mesmo, o continente grego retorna a uma forma de economia puramente agrícola. [...] o sistema palaciano desaba 
completamente: jamais se erguerá” (VERNANT, 2004, p. 30 e 31). Dará lugar a uma nova forma de existência 
social: a cidade-estado. 
15  VERNANT, 2004, p. 31. 
16  Segundo Vernant (2004, p. 12), “o desaparecimento do Rei pôde desde então preparar, ao termo do longo, do 
sombrio período de isolamento e de reconsideração dos fatos que se chama a Idade Média grega, uma dupla e 
solidária inovação: a instituição da Cidade, o nascimento de um pensamento racional”.  
17 Pólis, palavra grega que significa cidade, cidade-estado, imediações da cidade, reunião de cidadãos num certo 
território e sob o jugo da lei, a mais perfeita forma de associação humana, a comunidade política por excelência 
(COÊLHO, 2004, p. 20). 
18  Cf. JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego, 2003, p. 106. 
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cunho privado e particular, mas vinculado a um novo caráter que tem na vida pública o seu 

fundamento. 

Nesse Estado, a expressão de um pensamento voltado para a investigação do homem 

vai, paulatinamente, superando e desvinculando-se do pensamento mítico outrora dominante. 

Assim, por meio da filosofia, a criação mais bela do seu espírito, o povo grego apreende o lógos, 

a razão como princípio comum na essência do espírito e a lei como princípio comum na cidade. 

A partir desses fundamentos estabelece-se a formação de verdadeiros homens, propondo a 

criação do “Homem vivo”19. Formação esta que, no entendimento de Platão, significa modelar, 

dar forma à alma desde a mais tenra idade para que não receba noções contrárias às virtudes que 

se requer à constituição da cidade justa. 20 

Na realeza micênica, o soberano estava acima de toda a sociedade e a representava na 

figura do ánaks, chefe e senhor que ordenava e unificava os diversos elementos do reino, 

autoridade de onde dimanavam todas as virtudes; no processo de constituição da cidade, a 

concentração de toda a arkhé21 , antes posta nas mãos do rei, instituir-se-ia de outra maneira: era 

partilhada, de modo a realizar “uma divisão da soberania” 22 entre os cidadãos que compunham a 

vida social. 

Nesse processo de estruturação da vida social, a política toma forma de agón por 

meio do discurso eloqüente, da disputa oratória, do combate de argumentos feito de modo a 

garantir a todos a manifestação de idéias, num espaço que agora não seria mais reservado aos 

dignitários do rei, mas sim aberto a todos os cidadãos. É na agorá – praça onde se reuniam a 

assembléia dos cidadãos – que iriam ser definidos os rumos da existência social, coletiva e 

política na pólis. A esse respeito, afirma Vernant (2004, p. 40): 

 

  

A cidade está agora centralizada na Ágora, espaço comum, sede da Hestia 
Koiné, espaço público em que são debatidos os problemas de interesse geral. É a 
própria cidade que se cerca de muralhas, protegendo e delimitando em sua 
totalidade o grupo humano que a constitui. No local em que se elevava a cidade 

                                                 
19  Ibid., p. 13. 
20  Cf. PLATÃO. República., 377 B-C. 
21  Arkhé é uma palavra grega que significa, o que está à frente de, princípio, origem, fundamento, mando, governo, 
poder, soberania. A palavra arkhé vem do verbo árkho e significa início, não no sentido cronológico, mas de fonte e 
origem espiritual, à qual se volta para buscar orientação; princípio que ordena e comanda a realidade, assim como o 
árkhon, o arconte dirigia os combatentes (COÊLHO, 2004, p. 4).  
22  VERNANT (2004, p. 36). 
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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 do 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.  

 

 

Nessa nova forma de existência social o objeto de reflexão na cidade está ligado à 

phýsis23  e, de maneira fundamental, ao mundo dos homens e às forças que o compõem. Todo o 

esforço da sociedade ao tornar público seus conflitos, por meio do instrumento legítimo da 

palavra, era feito no intuito de buscar uma díke – um modo de ser e de agir de acordo com a lei e 

o direito – capaz de harmonizar as diferenças existentes entre os homens a fim de que a ordem 

humana na cidade pudesse ser alcançada. 

A palavra assume um poder significativo na vida política da pólis. É por meio dela 

que o povo passa a exercer sua soberania. A palavra, segundo Vernant, “torna-se o instrumento 

político por excelência, a chave de toda autoridade no Estado, o meio de comando e de domínio 

sobre outrem”. O poder da palavra é, para o grego, a expressão marcante de uma divindade, 

Pheitó, força de persuasão, que se estabelece no debate, no agón, e na qual prevalece a força 

persuasiva do orador mais contundente. Portanto, a palavra não está mais vinculada a “ritual”, a 

“fórmula justa” definida por um soberano24 , mas sim ligada ao exercício da razão por meio do 

caráter de publicidade. 

Dessa maneira, a existência da pólis se firma e se constitui na medida em que há o 

predomínio do interesse público, opondo-se aos interesses particulares. As manifestações da vida 

social e política passam a ser decididas, questionadas e regularizadas por meio de normas que se 

estendem a todos os cidadãos, não sendo sujeitas a aplicações diferenciadas conforme os 

interesses privados da realeza. 

Nesse processo de desenvolvimento da cidade-estado, vão surgindo, no espírito do 

povo grego, segundo Jaeger, características singulares que denotam “vivacidade, liberdade e 

                                                 
23  Como diz Ildeu Coêlho, a physis é “a força que faz nascer e crescer todas as coisas, essa realidade primeira e 
última, permanente, isto é, não segunda, dependente e passageira, a força que desvela a arkhé de todas as coisas. Não 
se limita, pois, aos corpos celestes e terrestres, mas inclui também a alma, o espírito, o pensamento, a linguagem (na 
gramática, na retórica, na lógica), os deuses, a natureza humana, a existência dos indivíduos e da pólis, numa palavra, 
a totalidade daquilo que é” (COÊLHO, 2001, p. 21). 
24 VERNANT, 2004, p. 41 e 42. 
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largueza de visão e iniciativa pessoal” como conseqüência de uma visibilidade plena alcançada 

pela vida política. Nada se realiza agora, pela perspectiva secreta, tudo se dá de forma 

transparente e aberta a todos. A vida na pólis passa a constituir-se em outras bases: no domínio 

público da palavra, no exercício político do direito, na díke, na exaltação da justiça como 

“fundamento da sociedade humana”25. Para compreender a amplitude do conceito da palavra díke 

e as modificações por que passou ao longo do processo de formação da cidade e do povo grego 

como um todo, recorro à Jaeger ao afirmar que: 

 

 

[...] o significado fundamental de dike equivale aproximadamente a dar a cada 
um o que lhe é devido. Significa ao mesmo tempo, concretamente, o processo, a 
decisão e a pena [...] O alto sentido que a palavra recebe na vida da pólis 
posterior aos tempos homéricos não se desenvolve a partir deste significado 
exterior, e, sobretudo técnico, mas sim do elemento normativo que se encontra 
no fundo daquelas formas jurídicas, conhecidas de todo mundo. Significa que há 
deveres para cada um e que cada um pode exigir, e, por isso, significa o próprio 
princípio que garante esta exigência e no qual se poderá apoiar quem for 
prejudicado pela hybris – palavra cujo significado original corresponde à ação 
contrária ao direito. Enquanto themis refere-se principalmente à autoridade do 
direito, à sua legalidade e à sua validade, dike significa o cumprimento da 
justiça. Assim se compreende que a palavra dike se tenha convertido 
necessariamente em grito de combate de uma época em que se batia pela 
consecução do direito uma classe que até então o recebera apenas como themis, 
quer dizer, como lei autoritária. O apelo à dike tornou-se de dia para dia mais 
freqüente, mais apaixonado e mais premente. 26   

 

 

Na Grécia aristocrática27, a questão do direito estava restrita à decisão dos nobres que 

administravam a justiça conforme “a tradição, sem leis escritas”. Com os embates sempre 

freqüentes entre a nobreza e os ricos cidadãos alheios a ela, para que o princípio de igualdade 

pudesse ser estabelecido, travou-se uma luta por parte do povo, para que a lei escrita fosse 

efetivada e se tornasse realidade naquela sociedade. A díke converteu-se, então, em “lema da luta 

de classes” por direitos igualitários, prescritos na forma da lei 28. 

                                                 
25  JAEGER, 2003, p. 133. 
26  Ibid., p. 135. 
27 Conforme Jaeger (2003, p. 132), “A Monarquia ateniense dos Códridas mergulha pouco a pouco na sombra e dá 
lugar à aristocracia”. Ainda segundo o autor, “O ideal antigo e livre da arete heróica dos heróis homéricos converte-
se em rigoroso dever para com o Estado, ao qual todos os cidadãos sem exceção estão submetidos, tal como são 
obrigados a respeitar as fronteiras entre o próprio e o alheio” (Ibid, p. 138). 
28  Ibid., p. 134. 
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No intuito de tornar mais concreta possível a participação ativa de todos no 

cumprimento e na administração da justiça, entendida como ideal da sociedade humana, foi 

necessário o estabelecimento de dois instrumentos fundamentais: o constante esmero no 

aprimoramento do bom uso da palavra e a aquisição da escrita como possibilidade concreta de 

fixação do nómos. Por meio da lei escrita, pautada no critério do que é justo e injusto, os cidadãos 

buscavam construir sua existência procurando evitar toda e qualquer forma de transgressão do 

nómos. Empenhavam-se por manter o espírito de retidão para que, dentro dos justos limites, a 

cidade não fosse abalada nos seus fundamentos. 

Ao analisar a questão da justiça como fundamento primeiro da cidade e, 

conseqüentemente, da vida dos cidadãos, há de se considerar que no entendimento do povo grego 

“a dike constitui-se em plataforma da vida pública, perante a qual são considerados ‘iguais’ 

grandes e pequenos”29. Aliada ao prestígio da palavra, à existência de leis escritas e ao 

desenvolvimento das práticas públicas, surge uma outra dimensão importante que iria se 

manifestar no fato de que os cidadãos, mesmo sendo de origens diferentes, pareciam semelhantes. 

Segundo Vernant, essa semelhança entre diferentes vai estabelecer-se no sentimento da philía, 

que os definirá “como Hómoioi, semelhantes, depois, de maneira mais abstrata, como os Isoi, 

iguais”30. Assim, a vida pública na cidade vai constituir-se numa relação que tem por sentido a 

prática da justiça, a exaltação do “homem justo, aquele que obedece à lei e se regula pelas 

disposições dela”31.  

Já não é mais o soberano quem detém o poder de decisão e, conseqüentemente, o 

discernimento sobre o que é justo e lícito fazer; a cidade toma para si a soberania e passa a 

decidir na ágora o sentido do fazer humano e, sobretudo, do fazer instituído na criação de leis 

justas, baseadas no sentimento de igualdade e amizade entre os cidadãos. Os homens vão buscar, 

por meio da isonomia, igual participação de todos no exercício do poder, a norma que os torna 

iguais em direitos e deveres que, assumidos publicamente, promovam a unidade da pólis. Isso só 

é possível porque existe um ideal que pressupõe o bem de todos apesar de suas diferenças. E esse 

ideal o povo grego construiu ao longo da sua trajetória de civilização, como realidade que só 

poderia efetivar-se na vida da pólis por meio do processo de formação. 

                                                 
29  Ibid., p. 137. 
30   VERNANT, 2004, p. 49. 
31  JAEGER, 2003, p. 138. 
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Diante dessa nova realidade social, em que o cidadão constitui-se como soberano e 

essencialmente político, “parte constitutiva e constituinte na condução dos interesses da cidade” 
32, a questão que se impõe como decisiva para garantir a realização da mais alta areté33 humana é 

a que diz respeito ao tipo de formação a ser oferecida aos cidadãos como condição de “conservar 

e propagar sua forma de existência social e espiritual”. 34 

 Para atingir esse ideal de soberania na pólis, o grego precisou dedicar-se com 

especial cuidado à questão da formação, visto que “formar o homem tornava-se, ao mesmo 

tempo, formar o cidadão, segundo o ideal da cidade”35. Entretanto, o processo de formação só 

pode ser compreendido amplamente se considerarmos o fato de que, o povo grego passou, ao 

longo de sua trajetória, desde a mais antiga concepção aristocrática até o ideal político do homem 

vinculado a um Estado jurídico, por diversas mudanças, transformações e enriquecimentos no 

que diz respeito à sua formação. Porém, ela somente se constituiu grande em sentido por ter 

conservado a areté como unidade suprema para a formação humana.  

Desse modo, a formação que tem por princípio tornar o cidadão soberano na 

administração da vida pública e privada deve firmar-se pelo uso público da palavra, aliada à 

publicidade de normas justas aplicáveis a todos os membros da pólis, e ter como interesse 

fundamental a realização plena da areté, a formação do “homem por inteiro: corpo e alma, 

sensibilidade e razão, caráter e espírito”. 36 Uma formação que, acima de tudo, tenha como 

finalidade o aprimoramento do espírito humano, buscando alcançar o sentido de justiça e o 

critério da verdade em todos os campos de atuação da vida humana. Esta se constituía na 

formação idealizada pelos filósofos. 

Entendida dessa maneira, tal formação não expressa nenhum vínculo com a idéia de 

adestramento ou instrumentalização no sentido de executar algo, mas sim apresenta-se como obra 

                                                 
32  GUIMARÃES, 2005, p. 213. 
33 A palavra grega areté, significa “excelência corporal, intelectual, psíquica, ética, moral, política e artística, virtude, 
capacidade, aptidão, qualidade, mérito, perfeição, valor que faz do indivíduo um excelente cidadão, colocando-o 
num patamar de excelência corporal, intelectual, psíquica, ética, moral, política, artística. O termo refere-se, pois, aos 
traços de caráter que destacam positivamente um indivíduo diante dos demais, a uma certa qualidade presente no 
homem, àquilo que constitui um ideal de excelência para os membros da polis e, portanto, para todos os humanos, 
ideal a ser observado e perseguido na formação, na educação (paidéia) de todos como os melhores, os excelentes, 
[...] Graças a areté o objeto realiza a finalidade para a qual foi concebido e produzido. A tradução usual por virtude, 
termo que em português é bastante vago e ambíguo, é sugerida pela tradução latina de areté por virtus que significa 
força, vigor, coragem, virtude, mérito, perfeição moral” (COÊLHO, 2004, p. 4). 
34 JAEGER, 2003, p. 3. 
35  GUIMARÃES, 2005, p. 213. 
36  MARROU, Henri-Irénée. História da Educação na Antiguidade, 1990, p. 342. 
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de formação que tem no homem o centro do seu pensamento e cuja idéia de educação deve ser 

“de acordo com a verdadeira forma humana, com o seu autêntico ser”.37 Assim, a idéia de homem 

universal pressupõe uma formação também universal. E, para realizar essa idéia, o grego assume 

o processo formativo como algo estreitamente vinculado ao interesse coletivo dos cidadãos. 

Formar, para ele, é, acima de tudo, educar os “indivíduos pela norma da comunidade”. Nisto 

consiste a essência da formação. 

Ao contrário dessa dimensão comunitária que tem por sentido a formação de todos os 

cidadãos da pólis, na época de Homero (século VIII a.C.), a essência da areté estava vinculada ao 

indivíduo e às suas virtudes e qualidades individuais como ser íntegro, honesto, corajoso, 

guerreiro, capaz de buscar a excelência em todas as dimensões que constituem a vida humana, 

primando pela perfeição individual. Essa excelência humana era buscada por tais homens, 

verdadeiros heróis defensores do território grego, por meio da excelência que ganha força numa 

grande habilidade desenvolvida e aperfeiçoada ao máximo. No entanto, esse ideal de excelência 

não se aplicava ao conjunto dos indivíduos considerados homens comuns, destituídos, pois, de 

areté. Ela era atributo da nobreza e dos guerreiros e heróis que, por sua entrega total em defesa da 

sociedade a qual pertencia, colocavam em risco até mesmo suas vidas em prol da proteção de seu 

território e da honra recebida. 

Como já assinalei, à medida que a cidade-estado vai se constituindo, a areté 

permanece em essência conforme a antiga idéia de educação aristocrática, a busca da excelência 

espiritual, corporal e física como realização mais perfeita possível da existência humana. Porém, 

passa a agregar, a partir do século IV, essa nova dimensão profundamente voltada para a vida 

comunitária, dando ênfase ao desenvolvimento da excelência política, intelectual, ética, moral, 

psíquica e artística como forma de assegurar e enaltecer a vida na pólis. 

 Nessa nova imagem do homem perfeito, a areté busca realizar a excelência numa 

dimensão que se estende para todos os membros da sociedade e não mais para alguns indivíduos. 

Constrói-se fundamentalmente como realização do público em detrimento do particular e 

individual, converte-se em excelência a ser atingida por todos, para que a cidade se firme e se 

estabeleça como realidade que só encontra sentido na elevação espiritual de todos os seus 

membros. 

                                                 
37  Cf. JAEGER, 2003, p. 14. 
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Para o grego, e sobretudo Platão38, a cidade Una deve, por natureza, realizar a mais 

plena “Unidade entre os homens” e todos os seus membros, independentemente de gênero, raça, 

cor e posição social, devem compor a Unificação da Cidade. Portanto, não se trata de 

desenvolver a divisão, o egoísmo, a desordem e o interesse pessoal entre os cidadãos. Ao 

contrário, para que a Cidade perfeita e justa possa se estabelecer, faz-se necessário que sua 

Unidade seja constituída na multiplicidade que a engloba, cada um deve participar ativamente no 

Estado e na vida pública sem deixar de cumprir seus deveres, tendo como finalidade o bem da 

comunidade. Assim, tudo na cidade deve ser visto pelo prisma do “nosso”, e não “do meu, do teu, 

e do seu” 39.  

Com efeito, o processo de formação não era entendido do ponto de vista individual, 

mas era algo que se exprimia como necessidade de todos os cidadãos, no sentido de alcançar, por 

meio de esforços coletivos, o ideal de perfeição humana e espiritual. A formação do cidadão se 

constituía como consciência viva do nómos, de uma norma que se aplicava a todos. Norma que 

era balizada por uma aspiração comum, “a formação de um elevado tipo de Homem”, 40 o 

homem genuinamente, autônomo (autós/nómos), o cidadão capaz de ser senhor daquilo que o 

constitui, ser autor do instituinte, da norma, da regra e da lei sempre numa dimensão coletiva. 

Foi por meio da paideía, “da formação e autoformação humana, [...] entendida como 

ideal de perfeição, como princípio formativo do homem como animal social, ser vivo político, 

membro ativo da pólis como realidade viva e histórica”41, que o povo grego instituiu seu mais 

alto conceito de cultura. A paideía, para o Grego, não se constituía em “aspecto exterior da 

vida”42, mas sim como princípio formativo que se aplicava a tudo que lhe envolvia como membro 

constitutivo da cidade. 

No entanto, para conseguir chegar a esse estágio de formação, “o pensamento teve de 

orientar-se vigorosamente para a questão de saber qual o caminho que a educação teria de seguir 

                                                 
38  Conforme Carlos Alberto Nunes, Platão (427 – 347 a.C.) “foi um teorizador da política no empenho de assentar os 
fundamentos filosóficos da arte de formar homens para a melhor e mais sábia administração da coisa pública. Foi o 
filósofo por excelência, simples ‘amigo da sabedoria’, o primeiro assim denominado, por modéstia, por ele mesmo, 
não sábio de verdade, como os grandes pensadores da Jônia, e muito menos sofista nem professor de todas as artes 
ou possuidor de todos os conhecimentos aplicáveis na vida prática” (NUNES, 2002, p. 44).                                                                 
39  Cf. REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. v. 2. Platão e Aristóteles, 1994, p. 287. 
40  Cf. JAEGER, 2003, p. 7). 
41  Cf. COÊLHO, 2004, p. 17. 
42  JAEGER. Paidéia: a formação do homem grego, 2003, p. 8. 
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para alcançar a arete”.43 Esse processo foi se constituindo com o desenvolvimento histórico e “o 

ideal da arete humana sofreu as mudanças da evolução do todo social, e também nelas influiu”.44 

Concomitante à idéia de formação que prima pela excelência humana, pelo cultivo e 

aprimoramento das virtudes como possibilidade para edificar a comunidade justa e soberana, 

surge uma outra possibilidade de formação. Segundo Jaeger, esse novo Estado político tinha uma 

significativa desvantagem em relação à aristocracia: “embora possuísse um ideal de Homem e de 

cidadão e o julgasse, em princípio, muito superior ao da nobreza, carecia de um sistema 

consciente de educação para atingir aquele ideal”. 45 

 Tendo em vista o grau de evolução alcançado pelo cidadão na vida política e 

coletiva, e a exigência de maior participação efetiva de todos na condução dos destinos da pólis, 

surge por parte de alguns cidadãos a “convicção de que a manutenção da ordem democrática do 

Estado dependia cada vez mais da justa eleição da personalidade dirigente”, 46 superando assim a 

antiga idéia de areté somente “acessível aos que tinham sangue divino”.47 E para realizar esse 

intento era necessário instituir na cidade uma educação que pudesse formar as classes dirigentes 

do Estado. 

A esse ideal educativo, vincula-se o movimento educacional dos sofistas48 que tinha 

como finalidade a educação dos chefes e a realização da areté política. Os sofistas surgem como 

educadores e formadores e trazem como conteúdo fundamental de seu saber o ensino da arte 

oratória que, nas assembléias públicas do novo Estado democrático, era uma habilidade 

extremamente indispensável. Porém, não fazia parte do ensino dos sofistas a preocupação direta 

com a essência da verdade a ser proferida. Detinham-se a ensinar tecnicamente o ofício de 

proferir palavras eloqüentes para agradar os grandes auditórios. 

No começo do século V, a organização do ensino em Atenas estava quase que restrita 

às palestras itinerantes realizadas pelos sofistas. Estes geralmente saíam de cidade em cidade para 

proferir discursos às famílias ricas que os pagavam em dinheiro por seus ensinamentos. De 

acordo com Nunes (2002), os alunos inscritos em tais cursos oferecidos pelos sofistas tinham que 
                                                 
43  JAEGER, 2003, p. 335. 
44  Ibid., p. 335. 
45  Ibid., p. 336. 
46  Ibid., p. 339. 
Ibid., p. 339. 
48 Segundo Chauí (1994, p. 123), “sofista é o mestre ou o professor de uma arte ou técnica ou ofício. É um erudito – 
possui todos os conhecimentos úteis ao objeto de seu ensinamento – e um virtuose – sabe escolher e apresentar seus 
temas de maneira atraente. Ensina as ‘artes úteis aos homens’ e o faz usando uma arte especial, a retórica, que 
permite obter a atenção e a benevolência do interlocutor ou do ouvinte”.  
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depositar com antecedência, num banco o valor cobrado por tais ensinamentos, sendo que o 

professor só podia ter acesso a tais dividendos após encerrá-lo. Nessa fase da cultura grega, está 

presente a idéia do “saber” ligado à esfera econômica e utilitária para o ingresso na vida prática 

da pólis. A educação sofística é, pois, o referencial concreto dessa idéia de formação técnica, 

fundamentalmente preocupada com o êxito. 

Como já assinalei, os mestres da retórica reuniam-se em casas de famílias ilustres 

com o intuito de oferecer a quem os pagasse o ensinamento da virtude e de como proceder na 

vida particular e pública. Acreditavam poder ensinar os Atenienses a serem “bons” governantes e 

oradores perspicazes para que pudessem representar o povo nas assembléias populares. Em suma, 

pretendiam ensinar os moços a ingressarem na vida pública. 

Embora se propusessem a ensinar a virtude, não se preocupavam com o teor de 

verdade contido em seus ensinamentos. Se o jovem por eles instruído chegasse a cometer alguma 

injustiça, fazendo mau uso dessa habilidade adquirida, isso não era atribuído a falhas decorrentes 

dos ensinamentos recebidos dos mestres. A sabedoria dos mestres consistia em ensinar de 

maneira técnica a persuadir e agradar o maior número de espectadores, preparando seus alunos 

[clientes], fundamentalmente, para o ingresso na vida política. Fica, pois, claro que, para os 

sofistas, o conhecimento pode ser bem ou mal empregado pelos alunos, tanto na vida privada 

quanto na pública. Assim, os professores não podiam ser responsabilizados se algum indivíduo 

que se tornasse orador usasse de maneira injusta a habilidade oratória. Para Platão, essa é uma 

grande contradição, visto que se os sofistas e retóricos se diziam capazes de ensinar a virtude, a 

justiça e, além disso, tornar os homens capazes de discorrer sobre qualquer assunto, estes, 

necessariamente, não podiam exercer tal aptidão de forma injusta, contrária à virtude. Em outras 

palavras, não podia proferir discursos falaciosos quem se propusesse a ensinar e a dizer a 

verdade. 

No diálogo, Górgias, trata da questão do saber prático e do saber teórico da cidade, e 

é questionado por Platão, seu principal interlocutor, sobre o teor do conhecimento que este 

professa. Platão o faz admitir que a retórica, por ser mestra da persuasão e não ter nenhum 

comprometimento com o conhecimento do que é verdadeiramente justo, não pode ser 

considerada uma arte. No entendimento do filósofo, a retórica “não é arte de espécie alguma.” 49 

                                                 
49  PLATÃO. Górgias, 462 b. 
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É, antes de mais nada, definida por ele como “uma espécie de rotina” 50, que produz o prazer 

ignominioso e a satisfação desmedida. A esse respeito, Platão, pela boca de Sócrates, afirma: “O 

que me parece, Górgias, é que se trata de uma prática que nada tem de arte, e que só exige um 

espírito sagaz e corajoso e com a disposição natural de saber lidar com os homens. Em conjunto, 

dou-lhe o nome de adulação”. 51 

Por adulação, Platão entende todo ensino que, baseado em artifícios técnicos, 

pretende vencer a discussão por meio de argumentos convincentes sem compromisso com a 

verdade e o saber, e sim com o fim de agradar o aluno.    

Tal prática tinha por finalidade fazer com que o indivíduo pudesse adquirir a 

habilidade no uso da palavra e, por meio dela, ser capaz de agradar e convencer o maior número 

de espectadores. Não visava o conhecimento da verdade fundamentada na justiça, mas ao aplauso 

das massas e o prazer sem nenhum compromisso com o bem. A adulação não se preocupa com os 

interesses superiores do homem, mas “se vale do prazer como isca para a ignorância [...] não 

passa de uma rotina, pois não tem a menor noção dos meios a que recorre, nem de que natureza 

possam ser, como não sabe explicar a causa deles todos. Não dou o nome de arte ao que carece de 

razão”.52 

 Para Platão, a sofística e a retórica não visam a construir no homem os valores 

superiores, mas, ao contrário, são responsáveis por nele alimentar somente os sentimentos mais 

fúteis, a ambição, a cobiça, o prazer e a adulação, fontes de injustiça. Elas agem com base na 

mera experiência, contraditoriamente às verdadeiras artes, buscando revelar, por meio do 

conhecimento, o que “é salutar para a natureza humana”. 53 

A estratégia sofística carecia do exercício do pensar sob os auspícios da razão e da 

verdade e detinha-se, ao máximo, na habilidade de construir discursos convincentes, sem 

necessariamente conter em suas palavras algum ethos que lhes pudesse conferir peso. Utilizava-

se de argumentos persuasivos eivados de cobiça, de modo que o triunfo e o desejo de aparecer 

eram características explícitas em todas as suas apresentações públicas, o que não passava de um 

exibicionismo advindo da técnica. 

                                                 
50  PLATÃO. Górgias, 462 c. 
51  PLATÃO. Górgias, 463 b. 
52  PLATÃO. Górgias, 464 d – 465 a. 
53  JAEGER, 2003, p. 655. 
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O emprego da técnica pelos sofistas possui um sentido bem diferente do que o grego 

em geral entendia por tékhne. Para o grego, esta designa toda profissão prática ligada ao mundo 

da arte. Segundo Ildeu Coelho (2004), a tékhne “supõe o conhecimento da natureza do objeto, da 

razão do fazer, orientada no sentido de servir ao que há de melhor no objeto a que se refere”. A 

esse mundo do fazer, pertencem todos os objetos fabricados pelo homem, bem como as 

realidades que não existem na natureza, tais como: agricultura, literatura, medicina, serralheria, 

carpintaria, todo artesanato, a arte do oleiro, do arquiteto, do capitão de navios, do médico, do 

pintor, do escultor, do músico, etc. Para tais artes se requer, pois, uma habilidade manual, uma 

técnica especializada que consiga ordenar os meios para realizar a finalidade para qual o objeto se 

destina. Nesse sentido, a tékhne é a mais pura expressão da inteligência prática, “pela qual o 

homem ordena os meios para a realização de um determinado fim. Distingue-se, portanto, de todo 

fazer que se deixa reduzir à rotina ou a uma habilidade que provém da mera experiência”. 54  

No entendimento de Platão, a retórica não passa de uma prática que em si mesma se 

constitui aquém da idéia de tékhne presente, a título de exemplo, nas duas reconhecidas artes de 

seu tempo, a medicina e a ginástica. Tais artes eram ofícios estabelecidos em função de uma 

prática que se baseava em regras gerais e conhecimentos sólidos e pressupunha o domínio de um 

saber especializado, o que acontece no ensino oferecido pelos sofistas cuja “arte” não requer 

saber específico que compõe um todo bem feito e equilibrado, mas o domínio prático, rotineiro e 

destituído de verdade no exercício do “bom” uso da palavra.  

Para os sofistas, ensinar não pressupõe construir o saber no sentido de fazer o 

indivíduo buscar o ainda não compreendido e o ainda não visto por meio da inquietação, da 

dúvida, da admiração e do espanto, próprios da paideía filosófica, mas persuadir quem quer que 

seja por meio de artifícios a acreditar no que lhes é proferido, sem questionar a veracidade dos 

argumentos. 

Tais mestres de sabedoria na verdade não eram detentores de arte alguma. Segundo 

Platão, o indivíduo que conhece e domina uma determinada arte tem, por exigência de tal saber, a 

necessidade de conhecer profundamente os meios a que deve recorrer, bem como de que natureza 

possa, inclusive, ser capaz de explicar a causa de todos eles. A verdadeira arte consiste em 

“satisfazer os desejos cuja realização deixa melhores os homens”55. Daí o ordenamento dos meios 

                                                 
54  Cf. COÊLHO, 2004, p. 22 e 23. 
55  PLATÃO. Górgias, 503 d. 
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para atingir uma determinada finalidade. Os meios serão os mais perfeitos possíveis, se estiverem 

de acordo com o princípio da virtude, do conhecimento do que é bom, belo e verdadeiramente 

justo. Para Platão, é a isso que o conhecimento deve levar o homem a atingir, para que possa 

viver de forma digna e seu saber não lhe sirva de tropeço. Ao contrário, o ensino oferecido pelos 

sofistas “não pode formar o homem virtuoso, pois, apegado ao que é prático e imediato, perde-se 

o fundamental: o compromisso com a verdade, que não é algo que se atinge utilizando-se da 

bajulação, mas da inquieta investigação”. 56 

Conforme Jaeger (2003), a dimensão ética foi deslocada do centro do processo 

educacional na proposta dos sofistas, visto que estes tinham como objetivo precípuo oferecer uma 

cultura superior à alta esfera governante, bem como exaltar ao máximo o homem possuidor da 

arte de bem falar e convencer grandes platéias pelo mérito da destreza e, sobretudo, do 

brilhantismo exaltado no uso da inteligência, sem, contudo, darem a devida importância para o 

valor ético e moral dos seus ensinamentos. 

Embora não tenham conseguido alcançar a expressão máxima e definitiva do conceito 

de formação, não se pode negar que os sofistas  

 

 
são os criadores da consciência cultural em que o espírito grego alcançou o seu 
télos e a íntima segurança da sua própria forma e orientação [...] Num momento 
em que todas as formas tradicionais da existência se esboroavam, ganharam e 
deram ao povo a consciência de que a formação humana era a grande tarefa 
histórica que lhe fora confiada. 57 
 
 

Há de se considerar que o grande feito dos sofistas foi a elaboração genial de um 

modo de educação como condição necessária para a formação do homem. Contudo, suas idéias 

sobre “o Homem, o Estado e o mundo não tinham seriedade e a profundidade metafísica [...] a 

sua fraqueza deriva da inconsciência do núcleo espiritual e ético em que se fundamentava a 

estrutura da sua educação”. 58 

Em contraposição aos sofistas que se colocavam próximos da atividade política 

imediata, Sócrates e Platão, no movimento de seu pensamento filosófico, se distanciam do plano 

                                                 
56  GUIMARÃES, 2005, p. 217. 
57  JAEGER, 2003, p. 354. 
58  Ibid., p. 385). 
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do imediato e do prático para se aproximarem da vida pública sob outra perspectiva, no intuito de 

reformá-la. Para tanto, instituem a Paidéia filosófica. 

Desse modo, instalam-se, no mundo grego, duas possibilidades para a formação do 

homem. Uma ligada à idéia de formar as minorias dirigentes do Estado por meio da arte oratória, 

da intelecção submetida à finalidade prática de desenvolver discursos convincentes e oportunos. 

Portanto, uma formação que se estabelece na perspectiva de instrumentalizar, de oferecer meios 

práticos baseados no treino da mente para a aquisição do discurso que, a qualquer custo, procura 

persuadir os ouvintes. E uma outra proposta de formação “voltada para a busca da verdade e do 

aprimoramento da areté, (...) propósito dos filósofos”. 59 

Ao tratar da formação do homem na Grécia clássica, Platão parte da idéia de areté 

presente na antiga educação aristocrática. Concebe sua paideía tendo como fundamento a 

preocupação de realizar a mais sublime das virtudes, a justiça. A mudança fundamental que ele 

opera nessa nova imagem do homem perfeito está no fato de que a realização da justiça deve ser 

encarnada no espírito da pólis como exigência fundamental para todos os membros da cidade, 

visto que nela está contida toda a areté. Ao buscar definir o verdadeiro sentido da virtude, o que 

realmente pretende é atingir a idéia da virtude em si, a idéia do Bem, e não somente alcançar a 

definição do conceito. Na idéia do Bem está contida toda a virtude. 

Para Platão, o homem virtuoso, excelente e autônomo, só pode constituir-se como tal 

numa cidade virtuosa, excelente. No intuito de constituir esse ideal, o filósofo constrói no seu 

espírito o caminho, em especial na obra A República, ao tratar da constituição da cidade perfeita e 

justa, acima, sobretudo dos interesses individuais e particulares de qualquer ordem e natureza. No 

Livro IV, Platão discute a formação da cidade feliz e convoca seus interlocutores a “olhar para a 

cidade como um todo coletivo” para que ela alcance o maior grau possível de felicidade. 60 Mas a 

cidade só se constitui grande em conceito, em Unidade, pelo que ela representa na vida dos 

cidadãos. Por isso, deve-se buscar, com maior esmero, desenvolver as virtudes no cidadão para 

que a cidade possa ser preservada em sua totalidade de toda espécie de injustiça e corrupção que 

a abalaria profundamente. Esse processo depende da instituição de uma formação segura que 

propicie o alcance do saber como possibilidade de construir a autonomia no indivíduo e de 

revelar a verdade contida em todas as coisas.  

                                                 
59  GUIMARÃES, 2005, p. 221. 
60  Cf. PLATÃO. A República., 421 b-c.   
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O ideal platônico de formação, diferente e oposto à sofística, tem como fundamento 

formar o cidadão autônomo.  Foi para tornar possível a realização do homem autônomo, da pólis 

justa e autônoma, que a Paideía platônica se instituiu como paradigma na Grécia clássica. A esse 

respeito, afirma Platão: 

 

 

Um paradigma, portanto, é o que desejávamos alcançar, quando procurávamos 
saber como é a justiça em si mesma e o homem inteiramente justo, se é que pode 
haver alguém nessas condições, e também a injustiça e o indivíduo injusto em 
grau máximo. Assim, com os olhos fixos nesses dois tipos, no que respeita à 
felicidade que revelaram, ou o contrário disso, seremos forçados a concluir para 
nós mesmos que quanto mais nos assemelharmos a um ou a outro, tanto mais 
igual à deles será a nossa sorte, respectivamente, sem a intenção de demonstrar 
que esses dois modelos podem realmente existir. 61 

                           

 

Nesse ponto do diálogo, Platão “volta os olhos para sua obra, de uma certa 

distância”62 e a contempla como ideal de formação do homem e da cidade numa dimensão que 

supera, transcende o aspecto prático e imediato que até então vigorava no pensamento dos 

educadores de sua época. A busca do paradigma de justiça e o que é o homem inteiramente justo 

resulta inexoravelmente de uma concepção profundamente voltada para o aspecto moral. “A 

República platônica é, antes de tudo, uma obra de formação humana” 63 e por ser um paradigma 

não traz em sua natureza o compromisso com a realização nas suas minúcias. O homem justo e 

autônomo supõe uma cidade justa e autônoma. Esse ideal platônico lança-se como luz no plano 

das idéias e se faz como possibilidade de pensar o real e transformá-lo, visto que sem o ideal não 

há como pensar e recriar o real. 

Ao traçar o modelo de formação humana e autônoma, Platão não está interessado em 

realizar uma reforma nos fundamentos concretos do Estado, pois a realização do Estado perfeito 

“é um problema de formação de homens”. 64 O que na verdade lhe interessa é a idéia de 

perfeição, de ser, de supremo Bem e a criação de um elevado tipo de homem. Foi para 

                                                 
61  PLATÃO. República., 472 c-d. 
62  JAEGER, 2003, p. 836. 
63  Ibid., p. 837. 
64  JAEGER 2003, p. 837. 
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estabelecer um paradigma, uma idéia cuja perfeição está em si mesma, por ser ela a verdade 

absoluta, que Platão institui sua paideía. 

Ao destacar a importância do saber e do conhecimento para alcançar a autonomia do 

homem e, portanto, da pólis, Platão faz a distinção existente com relação à idéia entre ser e 

aparecer. E, para tanto, constrói no Livro VI a reflexão acerca do conhecimento que se estabelece 

em meras opiniões, na aparência de verdade, e o conhecimento que consegue por meio da razão e 

do pensamento chegar à idéia, àquilo que faz ser, a essência. Segundo o filósofo, para cada coisa 

múltipla “corresponde uma idéia particular, a única que denominamos O que existe”. Assim, as 

coisas múltiplas são vistas, enquanto que as idéias são pensadas 65. 

Desse modo, “as coisas que captamos pelos sentidos damos o epíteto de visível por 

ser a visão o mais nobre de todos os sentidos do Homem” 66 e o que apreendemos por meio da 

razão e do conhecimento do Bem em si só nos é possível pelo mundo das idéias, pelo inteligível. 

Diante disso, podemos afirmar que, por mais importante que nos seja o sentido da visão, o que de 

fato nos possibilita ver, chegar à idéia, à essência, é o conhecimento do Bem em si. Portanto, o 

que o olho, como órgão sensorial, capta está no plano do aparente e não no mundo do ser. A este 

somente o olhar da alma é capaz de perscrutar. Jaeger ressalta que, para Platão: 

 

 

 A alma do Homem é semelhante ao olhar. Se não olharmos para a região de 
onde irradia com brilhantes cores a luz do dia, mas sim para as trevas da noite 
debilmente iluminada pelas estrelas, o olhar pouco vê e parece cego, como se 
carecesse de todo poder visual. Quando Hélios, porém, ilumina o mundo, é clara 
a sua visão e plena a sua capacidade visual. Acontece o mesmo com a alma: 
quando fita o mundo que brilha claramente com a luz da verdade e do Ser, a 
alma conhece e pensa e está dotada de razão. Quando, porém, é o que está 
envolto nas sombras, o que nasce e morre que contempla, então gera só simples 
opiniões, a sua visão é fraca, move-se por tateamentos e assemelha-se a algo 
carente de razão. 67 
 

 

Nesse sentido o conhecimento é um processo que se constrói e se estabelece para 

além do imediato, do visível, do prático e do utilitário. A dóksa, opinião, está relacionada com 

aquilo que vemos, acreditamos apreender sem a luz do conhecimento verdadeiro e assim o saber 

                                                 
65  Cf. PLATÃO. República, 507 b-c. 
66  JAEGER 2003, p. 871. 
67  Ibid., p. 871. 
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que ela difunde se baseia na experiência, na rotina. Ao passo que, ao fitar o mundo pela luz da 

verdade e da razão se chega à idéia, àquilo que é, ao mundo do Ser, do Uno, do Bem em si. 

Trata-se, pois, de dois tipos de conhecimento com conceitos diferentes: o visível e o inteligível. 

De acordo com Platão, o domínio do visível consiste em imagens que, refletidas, nos 

dão a conhecer apenas a aparência das coisas e dos processos, não exigindo do homem nenhum 

esforço para além do que se percebe. Elas resultam de meras opiniões que, por estarem 

destituídas da luz que jorra do saber e do conhecimento, não passam de reflexos do que realmente 

é. Ao passo que, para se chegar ao conhecimento inteligível, àquele que se estabelece no plano da 

idéia, “do conhecimento e da investigação científica, o reino da verdade” 68, é necessário uma 

conversão, periagogé, que possibilite girar o nosso olhar do mundo aparente, sensível, empírico, 

instrumental e utilitário que visa à eficiência, à produção do saber numa dimensão meramente 

técnica para, num movimento transcendente, elevar nossa alma, e com ela nossa razão para o 

plano da idéia, do pensamento, isto é, da essência. 

 Trata-se, pois, de uma transformação radical que não se realiza de forma automática. 

A saída do mundo das sombras é dolorosa e pressupõe vagar. A verdade é uma busca cotidiana 

que não se constitui de maneira violenta, precisa de tempo, persistência e reflexão para ser 

atingida. Para se conseguir realizar essa passagem do mundo aparente para o mundo imutável, 

não há outro caminho senão o da formação do homem. Desse modo, a formação traçada por 

Platão se inspira no reino da verdade e tem como finalidade promover a autonomia do homem. 

O homem autônomo não se deixa impressionar pelo “vaivém das opiniões” e das 

“impressões sensoriais”. Seu conhecimento e seu saber lhe possibilitam sair do mundo transitório 

e múltiplo para o plano da verdade e do conceito. Sua autonomia é fonte de discernimento entre o 

justo e o injusto, o belo e o feio, o verdadeiro e o aparente. Em meio à penumbra consegue ver a 

idéia fundamental, aquilo que faz ser.  O homem heterônomo, ao contrário, não adquiriu essa 

visibilidade plena. Por não ser capaz de descortinar a aparência, torna-se refém de suas 

fantasiosas impressões e opiniões, vê-se convencido pelo discurso enganador com muita 

facilidade. A imagem que consegue fazer da realidade não passa de sombras que se projetam na 

multiplicidade das impressões sensoriais que recebe. Impregna-se da opinião das massas e, por 

                                                 
68  Ibid., p. 880. 
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não conseguir autonomamente se desvencilhar dela, o que lhe resta é conferir-lhe verdade e 

imitá-la, tornando-se, portanto, um imitador de imitações. 69 

Por imitadores e agitadores das massas, Platão designava os sofistas que não tinham nenhum 

intuito de formar homens autônomos. O saber que propagavam não passava do discurso 

desprovido de luz, pois era da escuridão que tiravam proveito. Fingindo revelar a verdade, 

ludibriavam seus seguidores conseguindo, dessa maneira, estabelecer a ordem instituída no 

mundo das sombras.  

De acordo com Guimarães (2005), o educador deve ser aquele que “ajuda o outro a 

enfrentar a luz e não, tão-somente, aquele que aprende a gerenciar a ordem instituída, preocupado 

com o tempo imediato” 70, visto que esse tempo é sedutor e não faz parte da sua natureza, 

preocupar-se com os valores imutáveis para a formação do homem autônomo. 

Estabelecendo um caminho diferente do proposto pelos sofistas, Platão revela-nos o percurso 

para se compreender a ascese ao mundo dos valores imutáveis, ao mundo do Ser e do inteligível, 

a dialética. Esse percurso ascendente apresenta fases distintas conforme o grau que cada uma 

delas representa. Por meio de argumentos precisos e de um profundo rigor filosófico, consegue 

fazer com que seu interlocutor Gláucon acompanhe seu pensamento ao afirmar que:  

 

 

o que é visto por meio do conhecimento da Dialética, no mundo do ser e do 
inteligível, é mais claro do que o alcançado com o auxílio das denominadas artes 
e ciências, que têm meras hipóteses por princípio, muito embora este também 
seja forçosamente contemplado pelo pensamento, não pelos sentidos (...) dás o 
nome de entendimento, não o de razão, à atividade dos geômetras e de outros 
investigadores do mesmo gênero, por ser o entendimento algo intermediário 
entre a opinião e a razão. 71 
 

 

Pois bem, o método para se chegar ao lógos puro, ao verdadeiro conhecimento, passa 

por uma progressão ascendente que vai do mundo sensível ao supra-sensível. Platão estabelece, 

então, as quatro fases para se chegar à idéia do Bem em si: a primeira fase é trajetória para se 

atingir o conhecimento, consistindo na simples imagem refletida por ser a sombra, o reflexo das 

coisas perceptíveis; a segunda é a do mundo dos objetos percebidos unicamente pelos sentidos; a 
                                                 
69  Cf. JAEGER, 2003, p.841 e 842. 
70  GUIMARÃES, 2005, p. 219. 
71  PLATÃO. A República., 511 c-d. 
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terceira é, por sua vez, o nome de entendimento ao que as artes e ciências conseguem realizar por 

meio de meras hipóteses. E, finalmente, chega à dialética, único conhecimento que merece o 

nome de razão. Por meio da dialética, “liberta de todas as imagens reflexas dos sentidos”, 

atingimos o “princípio universal, o absoluto”. 72 Logo, a educação capaz de promover a formação 

do homem autônomo deve ter como premissa a filosofia, a dialética, a razão, enfim, o mundo do 

espírito. A esse respeito, afirma Reale (1994):   

 

 

Para chegar ao “conhecimento máximo” não há atalhos, mas há somente o 
“longo caminho”, o caminho que do sensível leva ao supra-sensível, do 
corruptível ao incorruptível, do devir ao ser, e que não é outro senão o caminho 
da “segunda navegação”. O longo caminho do ser passa através da aritmética, da 
geometria plana e no espaço, da astronomia e da ciência da harmonia: com 
efeito, todas essas ciências obrigam a alma a empregar a inteligência e a entrar 
em contato com uma parte do ser privilegiado (os entes e as leis aritmético-
geométricas). Mas o trecho que é de longe o mais exigente e árduo do longo 
caminho é constituído pela dialética, com a qual a alma se desliga 
completamente do sensível para alcançar o puro ser das Idéias e, avançando 
através das Idéias, chega à visão do Bem, ao “conhecimento máximo”. 73 

 

 

A dialética é, pois, a ação libertadora dos olhos do espírito e pressupõe sempre a 

destruição do que existe como possível verdade para construir o que não existe. Ela se realiza 

nesse movimento que é permanente passagem da dóksa para epistéme, do mundo sensível para o 

supra-sensível. Como processo e não coisa, o saber não se deixa aprisionar na dimensão da 

perspectiva prática e imediata do sensível. Mas não são todos os homens que se propõem lançar-

se ao mundo do espírito e do conhecimento verdadeiro capaz de fazê-los seres autônomos. O que 

se intitula muitas vezes por “saber” não passa do discurso fácil, fruto do interesse imediato, na 

linguagem simplificada e facilitada pelo mundo da técnica, o que por si só já é bastante atrativo, 

visto que não pressupõe esforço além do econômico para atingi-lo. 

Contudo, o ideal de formação do homem autônomo, proposto por Platão e perseguido 

de forma contundente pela cultura clássica grega, é, conforme Marrou (1990, p. 351), “ao mesmo 

tempo anterior e transcendente a toda especificação técnica. Anterior porque o espírito, uma vez 

                                                 
72  Cf. JAEGER, 2003, p. 882. 
73  PLATÃO Apud REALE, Giovanne. História da Filosofia Antiga. v. 2, p. 260. 
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formado, é uma força admirável, perfeitamente livre, totalmente disponível para qualquer 

aplicação particular”.  

Constituindo-se num patamar que transcende a dimensão técnica, a formação 

platônica está estreitamente vinculada à idéia de homem por inteiro, homem senhor de si mesmo, 

e “não pelo técnico apto a desempenhar uma tarefa particular”. O que nos faz admitir, muito a 

contra gosto, é justamente neste ponto, visto que nós, modernos, nos diferenciamos do ideal de 

formação da civilização grega. Uma vez oposta a ele, “a educação do nosso tempo, coagida a 

formar, primordialmente, especialistas”, tornou-se instrumento a serviço das exigências “de uma 

civilização notavelmente diferenciada e dotada de uma técnica assoberbante”. 74 

Se o projeto sofístico e o projeto de formação filosófico são radicalmente diferentes, 

“a formação dos ensinamentos sofísticos [...] ganharam a dianteira, e a história daí decorrente [...] 

o fez a tal ponto que o legado utilitário, prático e imediato dos sofistas, tem parecido o único”. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 MARROU, 1990, p. 347. 
75 GUIMARÃES, 2005, p. 223. 
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CAPÍTULO II 

 

GÊNESE E SENTIDO DA UNIVERSIDADE 

 
 

Na “noite dos mil anos” procurei reacender as 
luzes mais resplandecentes, que iluminam, até 
hoje, os caminhos do pensamento humano. 

 
Ullmann 

 
 

 

 

2.1 As escolas medievais precedem o surgimento das Universidades 

 

A maioria das universidades medievais nasceu da iniciativa pioneira da Igreja 

Católica que, por meio de suas escolas, difundiu o ensino no medievo. 

A organização de tais escolas é atributo, pois, da Igreja Católica que, diante da 

invasão bárbara dos povos germânicos, constituiu-se como única possibilidade de formação 

cultural das novas sociedades. 

Entre romanos e bárbaros havia um abismo cultural. Enquanto os romanos buscavam 

se apossar dos resquícios culturais das civilizações antigas que tinham acesso, sobretudo a 

influência grega, os bárbaros opunham-se a toda forma de elaboração cultural. Letras, artes, 

filosofia eram conhecimentos que, para eles, não tinham nenhum valor. Segundo Durkheim 

(1995), as diferenças culturais e o desprezo dos bárbaros por qualquer manifestação de cultura 

impediram por muito tempo a comunicação e o intercâmbio de idéias entre eles. 

Diante dessa situação, emerge a Igreja, um dos pilares de sustentação do Império 

Romano, e, por sua iniciativa, a atividade cultural ganha expressão ao longo dos séculos 

seguintes. O papel que ela assume para si, ser mediadora e difusora do ensino, foi fundamental 

para a história da educação daí decorrente. 

Ao buscar realizar esse papel de formar as novas sociedades, a Igreja precisou se 

aproximar da cultura pagã dos antigos, incorporando alguns de seus aspectos e recusando o que 
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era radicalmente oposto à sua doutrina. Assim, a escola nascente afirmava já no seu início, tanto 

o caráter eclesiástico como o leigo.  

Investida do papel de propagar o evangelho, a Igreja passa a construir e expandir seu 

legado educacional no medievo. Começam a serem criadas as escolas monacais, presbiterais, 

episcopais ou catedralícias e palatinas. 

Todas essas escolas deram sua contribuição para o surgimento da universidade, mas, 

dentre elas, ressalta-se a importância das escolas episcopais. A escola episcopal, também 

chamada catedralícia, passa a liderar a formação dos padres e dos leigos com a criação da schola 

exterior a partir do século VI.  

 

 
Sob a dependência do bispo, essas escolas eram dirigidas por um Scholasticus, 
nome latino para professor, o qual recebia, ainda, a denominação de magister 
scholae, grammaticus ou didascalus. Elas atingiram no século XII, o seu ponto 
culminante e foram como que a ante-sala para o surgimento das universidades. 76 

 

 

As escolas episcopais difundiram-se, sobretudo, pela Itália, França, Inglaterra, 

Espanha e Alemanha. Sua abrangência não significou, inicialmente, um grande quantitativo de 

escolas, mas, sim sua presença junto a todas as catedrais. A partir do ano 1000, os bispos 

ordenaram a ampliação do programa de estudos, “assim às artes liberales77 acrescem a filosofia e 

a teologia, com noções de direito canônico” 78. Com esse novo programa de estudos, o ensino a 

ser ministrado se fortaleceu e ganhou profundidade teórica, tornando a aprendizagem mais 

consistente a ponto de promover muitos alunos à condição de professores. 

A escola palatina foi criada como “escola modelo”, destinada tanto aos jovens nobres 

da corte, como aos futuros sacerdotes. Era uma escola itinerante, que não se dissociava da corte e 

do imperador, mesmo quando este estava em viagem. 

                                                 
76  ULLMANN, 2000, p. 42. 
77  Por artes liberales, entende-se “um sistema de formação geral, na Antiguidade e no medievo, cujas origens 
últimas remontam aos sofistas e, talvez, a Pitágoras (570-496 a.C.). Diversos autores referem-se a esse tipo de 
ensino: Arquitas de Tarento (contemporâneo de Platão), Varro (116-27 a.C.), Sêneca (4-65), Santo Agostinho (354-
430), Boécio (470-525). Para todos eles ars não assume o sentido de arte como a entendemos hoje, mas significa 
simplesmente ensino. No fim do século IV de nossa era, Martianus Capella, proveniente de Cartago, catalogou, quiçá 
como pioneiro, o conteúdo dos estudos abrangidos pelas artes liberales, subdivididas em trivium e quadrivium” 
(ULLMANN, 2000, p. 42 e 43). 
78  ULLMANN, 2000, p. 42. 
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Nesse centro intelectual, cujos professores eram os mais respeitados mestres da 

época, a formação abrangia uma ampla gama de conhecimentos. Ensinava-se o trivium e o 

quadrivium79, bem como as belas letras clássicas. 

Carlos Magno80 buscou imprimir seu modelo cultural em todos os bispados do 

Império. Escreveu aos bispos, conclamando-os a multiplicarem suas escolas junto às catedrais, 

aos mosteiros e às abadias, tendo como modelo a escola palatina. 

O Imperador tinha razões, sobretudo políticas, para reiterar seu constante apelo à 

Igreja pela expansão e melhoria do ensino. Ele defendia com veemência a idéia de que quanto 

mais o clero se tornasse esclarecido, e possuísse uma cultura superior, mais este teria, aos olhos 

do povo, prestígio e autoridade, o que certamente conduziria, por meio do avivamento da fé, a 

uma maior unidade entre a Igreja e o Império. 

Nesse sentido, o Império e a Igreja passaram a concentrar esforços para promover 

uma educação que desenvolvesse, acima de tudo, o pensamento, a inteligência e a linguagem. 

Buscando atingir essa meta, o ensino passou a se estruturar em níveis diferenciados. Tinha-se no 

primeiro nível a escola paroquial onde se ensinava “os primeiros elementos”. Num segundo 

patamar, a formação abrangia o ensino da gramática, da retórica e da dialética, ciências que, 

juntas, cumpriam o papel de formar a mente humana. Esse ensino ficava a cargo da escola das 

catedrais e também dos mosteiros. Tendo por finalidade oferecer uma formação destinada aos 

membros da corte, destaca-se a escola palatina com um ensino enciclopédico, que incluía o 

trivium e o quadrivium. 

Com efeito, a formação nas escolas do Império carolíngio tinha o sentido de 

emancipar o homem, ajudá-lo a se descobrir, a tomar consciência de si mesmo e do mundo que o 

envolvia. Mas, ao mesmo tempo, ele continha um forte caráter religioso. Razão e fé foram então 

                                                 
79  “O Trivium tinha por objeto ensinar à mente a própria mente, isto é, as leis às quais obedece ao pensar e expressar 
seu pensamento, e, reciprocamente, as regras às quais deve sujeitar-se para pensar e expressar-se corretamente. Tal é, 
com efeito, a meta da gramática, da retórica e da dialética. Esse triplo ensino é, pois, totalmente formal. Manipula 
unicamente as formas gerais do raciocínio, abstração feita de sua aplicação às coisas [...]. Assim, as artes do trivium 
eram chamadas artes sermonicinales ou logica. O Quadrivium, pelo contrário, era um conjunto de conhecimentos 
relacionados com as coisas. Seu papel era tornar conhecidas às realidades externas e suas leis, leis dos números, leis 
do espaço, leis dos astros, leis dos sons. Assim, as artes que abraçavam eram chamadas artes reales ou physica. 
Trivium e quadrivium orientavam-se, pois, em duas direções diferentes; uma para o homem, para a mente, o outro, 
para as coisas, para o mundo” (DURKHEIM, 1995, p. 52). 
80  Carlos Magno em fins do século VIII até o século XI foi o responsável por oferecer uma educação intelectual aos 
diferentes grupos sociais que compunham a Europa.  Concentrou sob seu domínio todas as forças intelectuais do seu 
tempo, tornando possível, por meio da escola palatina, a formação de um centro cultural capaz de brilhar sobre todo 
o império. 
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se constituindo intrinsecamente, apesar de possuírem naturezas diferentes e se tornarem, na 

efervescência intelectual do século XII, os pilares sobre os quais emergiu a secular instituição 

universitária. 

 

 

2.2 A origem das Universidades Medievais 

 

A universidade na Idade Média surge com um sentido bem diferente do que ao longo 

da história foi adquirindo e hoje se apresenta81 trazendo em essência o compromisso fundamental 

com o saber e a verdade. Esse era o seu grande atributo inicial, fazer com que os conhecimentos 

advindos dos grandes pensadores do Ocidente e do Oriente pudessem contagiar prodigiosamente 

cada membro da corporação, a ponto de tornar-se, sobremaneira, amante da sophía.  

E, para que fossem consideradas universitas no medievo, as instituições deveriam 

oferecer, pelo menos, um curso superior, não sendo “necessário o estudo da totalidade das 

ciências” 82, e, além disso, “congregasse uma corporação de alunos e/ou de professores.” 83 

O que determinava e assegurava a existência de uma universidade no medievo não 

era o corpo de doutrinas estudadas, as disciplinas ou as matrizes curriculares, mas, antes de tudo, 

o fato de ser uma corporação formada por mestres e alunos. Logo, o sentido da corporação 

universitária na Idade Média é algo que ultrapassa a mera formalidade organizacional que 

atualmente envolve quase por completo a universidade. 

 

 

Obra dos grupos urbanos que se constituíam, principalmente das corporações de 
mestres e alunos – a universitas magistrorum et scholarium, como a chamou o 
grande Inocêncio III -, representou, mais que qualquer outra instituição, o 

                                                 
81  Para o autor, “atualmente, a idéia de universidade apresenta um aspecto tão grande e variado, que é difícil dar-lhe 
uma definição, a contento de todos. As diferenças parecem radicar no télos, que se concebe para ela e nas funções a 
ela atribuídas” (ULLMANN, 2000, p. 97). E acrescenta: “O acompanhamento da marcha da alma mater nos mostra 
que o patrimônio de idéias herdadas do medievo ainda hoje se mantém atual [...] a sabedoria humana permanece 
idêntica; mudam os objetos a que se aplica. [...] Nosso tempo, contrariamente à época medieval, caracterizado pela 
substituibilidade dos fatos históricos, semelhando objetos descartáveis, carece de âncoras e pontos referenciais. Essa 
ausência explica a hodierna sinn leere, agravada pela superficialidade da mídia. O studium da Idade Média era 
bússola norteadora para o sentido da existência do homem” (ULLMANN, 2000, p. 24 e 25). 
82  SAVIGNY Apud ULLMANN, 2000, p. 97. 
83  Ibid., p. 97. 
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mundo novo que surgia, a consciência de liberdade de novas classes sociais e a 
valorização do saber pelo que ele significava por si mesmo. 84 

 

 

Professores e alunos, movidos sobretudo pelo amor ao saber, deslocavam-se de 

diversas partes do mundo e congregavam-se com a finalidade primeira de buscar o saber, 

conhecer a verdade. Apesar de origens diversas, mestres e estudantes comungavam dois traços 

fundamentais, a língua latina e a vivência do cristianismo. O que os movia em direção à aquisição 

de uma cultura sólida não era o interesse econômico, pelo menos inicialmente85, mas, sobretudo, 

o desejo de saber, a curiosidade intelectual, o amor ao conhecimento. 

Faz-se mister, no entanto, apontar as circunstâncias, ou melhor, as concausas que 

favoreceram o surgimento das universidades. A primeira concausa relevante refere-se à notável 

evolução de algumas escolas catedralícias que foram, ao longo do tempo, se destacando pelo 

brilho de seus mestres e, ao mesmo tempo, por aprofundarem e ampliarem o programa de ensino. 

Este iniciava desde a infância até o sacerdócio e consistia no trivium e no quadrivium, bem como 

no ensino de filosofia e teologia, tornando-se, mais tarde, o berço que originou o nascimento da 

universidade. A segunda diz respeito ao renascimento urbano do século XII, “provocado pelo 

crescimento demográfico, nos feudos, já sem expressão política significativa” 86·. A terceira recai 

sobre a influência cultural do Oriente, intensificada pelas cruzadas, aguçando o desejo e a 

curiosidade pelo saber, levando ao apogeu ciências até então desconhecidas ou pouco 

aprofundadas na Europa, como ”a geografia, a náutica, a medicina, as matemáticas, a astronomia, 

a literatura e a filosofia” 87. A quarta circunstância diz respeito ao grande interesse dos Papas, e 

também dos Imperadores, “em dispor de homens sábios e cultos, [...] nas ciências profanas como 

na Sacra doctrina (teologia)” 88, o que os levou a estimular, com extremado zelo, o surgimento e 

a constituição das universidades. A quinta concausa foi o surgimento de novas formas de 

organização social e do trabalho devido ao êxodo rural por meio de associações ou corporações 

que se organizavam em defesa de seus direitos, sob a denominação de universitas. 

                                                 
84  DE BONI Apud ULLMANN, 2000, p. 14. 
85  Segundo Ullmann (2000, p. 103), “Ainda que mais tarde, se visasse à utilização dos conhecimentos para cargos 
burocráticos ou para defesa da ortodoxia católica ou para ascensão social, quer no âmbito civil, quer numa função 
eclesiástica, no início, o que vigorava era o desejo de conhecer”. 
86  Ibid., p. 100. 
87  LLORCA et. al Apud ULLMANN, 2000, p. 100. 
88  ULLMANN, 2000, p. 100 e 101. 



 43

 O termo universitas trazia um sentido bastante amplo, e ao mesmo tempo preciso, no 

medievo. Significava associações, grêmios e corporações em defesa dos direitos de grupos de 

profissionais com funções similares, a fim de proteger os seus interesses. Essa terminologia foi 

aplicada pela primeira vez à universitas, constituída por professores e estudantes, por Inocêncio 

III que “numa carta de 1208 [...] divulgou o termo universitas, aplicando-o aos professores e 

alunos de Paris, universitas vestra.” 89 

Segundo Ullmann (2000), torna-se praticamente impossível atribuir a um fator 

decisivo o surgimento das universidades no medievo. E, para melhor compreensão das concausas 

que as originaram, recorrer-se-á às causas aristotélicas que, no entendimento desse autor, podem 

assim ser explicadas: 

 

 

A causa material: é o acúmulo do saber humano, em todas as suas latitudes, à 
disposição dos espíritos curiosos. A causa formal expressa-se no 
desenvolvimento corporativista dos mestres e dos alunos, que nisso imitaram 
outras associações. A causa eficiente pode ser vária: geralmente, cifra-se na 
formação espontânea da universitas e no reconhecimento social, por parte da 
Igreja/ e ou do poder público temporal ou, ainda, na origem ex privilegio (= ex 
auctoritate), podendo ser fundação papal ou do imperador (rei, príncipe). Por 
fim, qual a causa final das universidades? Servir a Deus e à Igreja, sendo úteis à 
sociedade. 90 

 

 

Assim, por meio da influência marcante da Igreja Católica e do poder público 

temporal, constituíram-se, desde fins do século XII, a universitas magistrorum et scholarium, em 

Paris, e a universitas scholarium, em Bolonha. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89  ULLMANN, 2000, p. 101 e 102. 
90  Ibid., p. 105. 
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2.3 A origem da Universidade de Bolonha  

 

A universidade de Bolonha foi a primeira instituição de nível superior no campo do 

direito - de origem ex consuetudine91 - reconhecida em 1158 por Frederico Barbarossa. Porém, a 

data precisa do nascimento das antigas universidades medievais como Bolonha, Paris e Oxford 

carece de consenso. Com efeito, elas foram, ao longo do tempo, recebendo o reconhecimento 

oficial por parte do Papa que as concedia o título de universidade.  

Embora existam controvérsias acerca da data precisa de sua fundação, a família real e 

os reitores de universidades de todo o mundo comemoraram em 1888 os oitocentos anos de vida 

da universitas de Bolonha.  

Segundo Rüegg Apud Ullmann (2000), a finalidade da comemoração era 

eminentemente política, no sentido de possibilitar a reconquista da confiança do povo italiano, 

bem como de todos os outros países na unificação política da Itália como nação legítima, 

propulsora de conhecimento e ciência por meio do octogenário estudium bolonhês92.  

Quanto ao fundador da universidade de Bolonha, há controvérsias sobre quem seria o 

seu verdadeiro fundador. Alguns afirmam ser Peppo, em 1076. Este ministrava aulas de direito, 

sem com isso conquistar grande prestígio junto aos alunos. Há quem atribua a fundação da 

universidade de Bolonha em 1088 a Irnerius93, professor autodidata, mestre do direito romano 

que ministrava suas aulas tendo como fundamento a obra de Justiniano. 

Ao surgir a universitas de Bolonha, todos que se dirigiam a ela iam com o intuito 

exclusivo de conquistar o saber,94 e desse modo puderam “beber” na fonte do brilhante magister 

Irnerius. A questão corporativa e estatutária não os preocupava de início, pois somente quando o 

número de alunos cresceu, a necessidade de estrutura organizacional se justificou.  

                                                 
91  Por ex consuetudine entende-se as universidades surgidas de maneira espontânea, podendo atribuir a esse 
espontaneísmo as escolas catedralícias já existentes, que tinham desde o século VI, assumido a responsabilidade de 
formar o clero, e com o tempo passou a abrir suas portas também aos leigos. De acordo com Franca, pertencem a 
essa modalidade as universidades constituídas no período anterior a 1230, época em que as instituições superiores no 
medievo passam a ser criadas “com diploma papal ou pontifício e imperial, ou ainda exclusivamente imperial” 
(FRANCA Apud ULLMANN, 2000, p. 106). 
92 RÜEGG Apud ULLMANN, 2000, p. 124. 
93  “Irnerius, também conhecido como magister Wernerius, Warnerius e Guarnerius [...] autodidata, nascido por volta 
de 1055/1060 e falecido depois de 1125, é considerado como o verdadeiro fautor da universidade de Bolonha. Ele 
iniciou a lecionar espontaneamente, sem que o Papa ou o imperador lhe pedissem” (ULLMANN, 2000, p. 124). 
94  “Na renovação intelectual do século XII, manifestou-se não tanto um interesse voltado para a formação 
profissional, mas, antes, a exigência de conhecer a verdade, o desejo de um saber, que transcendia as necessidades da 
vida cotidiana” (WOLTERBECK Apud ULLMANN, 2000, p. 127). 
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De acordo com Ullmann (2000), os fatores que contribuíram para o surgimento da 

universidade de Bolonha são um tanto quanto incertos, mas: 

 

 
Pode supor-se que três sistemas concorreram para o [seu] nascimento [...]: as 
escolas municipais, que desenvolveram o estudo do direito, junto com as artes 
liberales; as escolas monásticas, onde se lecionava o direito canônico de mistura 
com a teologia; a escola episcopal, em que era ministrada a filosofia 95. 

 

 

Todas essas escolas foram, paulatinamente, aprofundando o ensino oferecido aos 

noviços e leigos, e com isso puderam semear o desejo incessante pelo saber mais e mais 

aprofundado. Pode-se afirmar que foram as responsáveis por disseminar a necessidade de criação 

da universitas de Bolonha para formar administradores para o Império com formação e cultura 

sólida a ponto de defender e garantir os ideais pátrios e clérigos bem formados para a Igreja. 

O ensino do direito romano, civil e canônico, era o grande atributo da universidade de 

Bolonha. Seu progresso no campo jurídico foi devido à “favorável situação geográfica da cidade” 

que recebia, por esse motivo, “influências romanas, bizantinas e lombardas96”. Soma-se a isso o 

enorme interesse pela retórica que, conforme já assinalei era o instrumento por excelência dos 

grandes oradores gregos, sempre mesclada com o gosto pelo direito. 

Nesse sentido, a universidade de Bolonha ganha destaque por concentrar em seu 

domínio intelectual as ciências jurídicas; e a universidade de Paris, da qual falaremos 

posteriormente, será reconhecida como o maior centro intelectual de teologia e filosofia do 

medievo. 

A Universitas Scholarium era organizada em Bolonha e tinha por princípio ser uma 

corporação autônoma. As decisões dos reitores, que na verdade eram os próprios alunos, estavam 

acima dos interesses e decisões dos próprios mestres. Alunos e mestres formavam corporações 

com finalidades diferentes. Aos alunos/reitores e seus assessores, eram dados grandes poderes, 

entre os quais representar em juízo os interesses da comunidade estudantil a qual pertenciam, 

fazer o controle financeiro dos gastos e o pagamento dos produtos destinados aos estudantes, 

                                                 
95  ULLMANN, 2000, p. 125. 
96  JANOTTI Apud ULLMANN, 2000, p. 128. 
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organizar as reuniões da congregação, cobrar taxas, multas e fiscalizar o uso obrigatório do latim 

nos ambientes escolares, nos albergues e casas dos alunos de maiores posses. 

Os professores formavam a corporação denominada collegium magistrorum e não 

contavam com grande apoio do Papa e da autoridade municipal. Essa situação, diferenciada no 

modo de tratar e apoiar os alunos e os mestres por parte da Igreja e do poder municipal, 

contribuiu para gerar um grande descontentamento entre os professores que alegavam não ser 

justo dar tantos poderes aos alunos, visto que não possuíam ainda nenhuma profissão. Em 1214, 

em meio a uma crise devido aos poderes de mando dos reitores/alunos, o Papa interveio e ficou 

do lado dos alunos. Aos professores, coube acatar as decisões dos alunos e dedicar com 

exclusividade à difusão do conhecimento. 

Além disso, aos mestres bolonheses foi determinada uma condição extremamente 

limitante para o exercício da docência. Deveriam jurar permanecer para sempre, a partir de 1189, 

no local em que nasceram, restringindo, sobremaneira, sua atividade de professor aos interesses e 

necessidades do município ao qual pertenciam. O que, por outro lado, contribuiu para o 

enfraquecimento do ensino, visto que o acesso ao título de doutor estava restrito aos professores 

nascidos em Bolonha. 

Soma-se a isso o desprestígio sempre latente das autoridades eclesiásticas para com 

os mestres de Bolonha, a ponto de lhes impedir conceder a licentia ubique docendi. A partir de 

1219, essa função foi outorgada pelo Papa Honório III ao arcediago da cidade que, desde então, 

passou a responsabilizar-se por conferir o título de professor aos estudantes habilitados ao 

exercício da docência97. 

No collegium magistrorum de Bolonha, existia uma espécie de pacto entre os 

doctores iuris civilis no sentido de limitar ao máximo a conquista do título honorífico, de modo 

que somente aos nascidos em Bolonha podiam recebê-lo. Posteriormente, esse título ficou restrito 

à linhagem familiar dos já doutores, o que contribuiu para o cerceamento e empobrecimento do 

ensino lá ministrado. A comunidade passou a reagir com tamanha indignação diante desses 

constantes casos de corrupção. Assim, em 1295, ano em que “seriam promovidos seis doutores 

[...], foi exigido pela comunidade que nenhum deles tivesse parentesco com os membros da 

faculdade de direito” 98. 

                                                 
97  ULLMANN, 2000, p. 138 e 139. 
98 Ibid., p. 144. 
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Embora tenham ocorrido corrupção e intransigências administrativas por parte dos 

próprios reitores/alunos para com os mestres, não se pode deixar de reconhecer e enaltecer o 

importante papel do sudium bolonhês, “conhecida como Bononia mater studiorum, [...] capital 

intelectual da Itália” 99, difusora do saber, da ciência e também do amor incontestável pelo 

conhecimento. O que a fez reunir, num só lugar, tantos jovens estudantes e professores sedentos 

pelo saber, que transcendia as necessidades da vida cotidiana. 

 

 

2.4 A Universidade de Paris 

 

A Universidade de Paris surgiu ex consuetudine, de maneira espontânea, devido ao 

secular trabalho de formação das escolas catedralícias de São Germano e Notre-Dame, 

conhecidos centros de teologia e das escolas monásticas de São Vítor e Santa Genoveva, por 

excelência embriões do nascimento desta capital intelectual do século XII. 

Seu nascimento, como o da universidade de Bolonha, foi favorecido pela expansão 

demográfica e pelo intercâmbio com culturas até então desconhecidas, por meio do comércio 

marítimo, propiciando trocas valiosas de cunho intelectual e científico, fortalecendo e ampliando 

o já existente apreço pelo conhecimento 100. 

Essas escolas foram, no decorrer do tempo, enriquecendo o ensino do trivium e do 

quadrivium por meio do acesso às obras de autores brilhantes do ponto de vista filosófico, 

literário, teórico e científico como Platão, Aristóteles, Avicena, Avicebron, Averróis, o que as 

possibilitou oferecer uma formação culturalmente ampla e sólida. 

Contribuiu também para o florescimento da universitas Parisiensis a existência, 

desde 1140, de escolas secundárias e de teologia, nos arredores de Paris, sobretudo Chartrers, 

importante centro de estudos filosóficos, literários e científicos onde brilharam mestres de notável 

capacidade intelectual como Guilherme de Champeaux e Pedro Lombardo. 

Tanto os estudos de filosofia quanto os de teologia eram feitos em longos anos de 

formação nesses centros de estudo. Para concluir a filosofia, o estudante devia cursar, no início, 

seis anos, o que posteriormente foi diminuído para cinco. Os estudos de teologia contavam 

                                                 
99  ULLMANN, 2000, p. 144 e 145. 
100 JANOTTI Apud ULLMANN, 2000, p. 147. 
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longos oito anos de dedicação ininterrupta101. Com esta formação aprofundada e rigorosa no trato 

da Sacra doctrina, a Santa Sé vislumbrou a possibilidade de fazer da “nova Atenas européia uma 

instituição da Igreja para a Igreja”.102 Passou então a supervisionar e responsabilizar-se tanto 

pelos professores quanto pelos alunos vocacionados à vida religiosa e aos futuros administradores 

leigos. Dessa maneira, as corporações de alunos e mestres, já existentes em Paris, puderam contar 

com o apoio da Igreja e constituíram, no decorrer do tempo, a universitas magistrorum et 

scolarium. 

A univesitas Parisiensis congregava alunos de diversos pontos do globo, que para lá 

se dirigiam para adquirirem a íntima relação com o saber, por meio das artes liberales, a 

filosofia, a teologia, o direito canônico e a medicina.  

 

 

No fim do século XII, ali se ensinavam as artes liberales, filosofia, teologia, 
direito canônico e, desde 1160, também medicina. De todas as partes, afluíam 
mestres e estudantes, os quais, instalando-se na rue de Garlande e na rue de 
Fouarre, integravam-se, sem dificuldades, às corporações já existentes: os 
professores formavam uma agremiação; os alunos outra. Dessarte, a universitas 
de Paris pôs fim ao antigo regionalismo das escolas. Ao mesmo tempo, de Paris 
espalhavam-se os mestres e os alunos por toda a Europa, contribuindo, 
poderosamente, para imprimir à filosofia e à teologia seu caráter cosmopolita, a 
serviço da fé católica. 103 

 

 

2.5 O método de ensino nas Universidades Medievais 

 

O método de ensino das escolas medievais foi adotado nas universidades, porém num 

patamar mais elevado de complexidade, denominado método Escolástico104. As faculdades que 

compunham a estrutura universitária na Idade Média eram artes ou filosofia, teologia, direito e 

medicina. 

O método escolástico nas universidades inicia-se pela lectio comentada, na qual o 

mestre lia e em seguida interpretava de forma metódica e ordenada uma determinada obra 

                                                 
101  ULLMANN, 2000, p. 150. 
102  Ibid., p. 150. 
103  Ibid., p. 157 e 158. 
104 Segundo Ullmann (2000, p. 61), “Etimologicamnete, Escolástica provém de schola, de que deriva scholasticus, 
isto é, pertencente à escola, ou mestre [...] significava, também homem culto, versado no trivium e no quadrivium”.  
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referente ao curso em questão. Após a leitura e a interpretação da obra pelo mestre, com o devido 

rigor relativo aos termos, ao sentido, às contradições que o texto apresentava, bem como às idéias 

fundamentais a serem destacadas, iniciavam-se as quaestiones, momento em que se 

confrontavam avidamente as melhores mentes e inteligências na discussão da obra ou questão em 

debate. O mestre e os alunos lançavam e desenvolviam questões no intuito de desafiar o 

adversário. Esse desenvolvimento intelectual, fundamentado nessa metodologia de argumentos e 

contra-argumentos, foi propiciado pelo contínuo exercício orientado pela leitura criteriosa dos 

textos estudados ao longo do tempo. E, de acordo com De Boni Apud Ullmann (2000, p. 64):  

 

 

Sua técnica já era conhecida pelos gregos. É provável que tenha surgido na 
Idade Média como forma de explicar alguma passagem duvidosa e mais difícil. 
Aos poucos, porém, seu uso generalizou-se, e ela, bem mais que a lectio, 
possibilitou o trabalho criativo da Escolástica. Ao tornar-se o modelo genérico 
de exposição, deixou de visar ao esclarecimento de passagens obscuras para 
tornar-se método de aprofundamento de todo o trabalho científico.  

 

 

Por meio das questões levantadas, iniciava-se à disputatio ou discussio, “uma espécie 

de maiêutica socrática”105 entre o mestre e os alunos que  manifestavam seus pontos de  vista 

sobre o assunto, definiam e fundamentavam os conceitos que iam surgindo, propiciados pela 

discussão.  

As disputationes eram ordinárias, realizadas a cada semana ou catorze dias, com o 

intuito de reforçar a aprendizagem e as extraordinárias, em ocasiões especiais, geralmente por 

ocasião da Páscoa e das festividades natalinas.  

A disputatio ordinária era organizada pelo professor que “escolhia um tema e 

designava um ou dois alunos, denominados defendentes ou respondentes”, para em público 

realizarem a apresentação do assunto a ser debatido. Os professores, os bacharéis e os alunos da 

respectiva faculdade formavam o público que acompanhava a exposição sem nenhuma 

interferência e, em seguida, os opponentes ou obiicientes lançavam objeções no sentido de minar 

a tese defendida106.  

                                                 
105  ULLMANN, 2000, p. 64. 
106  Ibid., p. 65. 
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Assim, para a realização da disputatio, obedecia-se a um esquema didático após a 

exposição do assunto, vindo os argumentos a favor, seguidos por argumentos contrários, sendo a 

solução para o impasse estabelecida pelo mestre, responsável por realizar “uma elaboração 

ordenada do que foi discutido sob o nome de determinatio” 107. 

A disputatio extraordinária, realizada por ocasião da Páscoa ou do Natal, recebia a 

denominação de quolibet, o que, no ablativo, significa a respeito de qualquer coisa. Eram debates 

disputadíssimos, de modo que somente aos professores se dirigiam as questões de toda ordem e 

multiplicidade de assuntos. Tais disputas caracterizavam-se pelo espírito de incerteza, visto que 

podiam ser propostas questões dificílimas que, muitas vezes, exigiam grande esforço e duração 

de dias para elucidá-las a contento. 

Além das disputas já mencionadas, havia também a disputatio magistralis, na qual 

dois professores debatiam e confrontavam idéias sobre um determinado assunto aos olhos de 

todos os alunos, como forma de aprofundar os conhecimentos dos estudantes. 

O método de ensino das universidades medievais era basicamente idêntico, embora 

na faculdade de direito houvesse um diferencial relacionado à especificidade daquele saber: a 

necessidade de desenvolver, por meio das harengae, arengas, e dos discursos feitos com a 

finalidade de treinar, os futuros bacharéis em direito na arte de falar e persuadir em público. 

Na faculdade de medicina, havia o extremo zelo pela formação teórica, promovida 

pela lectio e pela disputatio. Para realizar suas atividades práticas, o médico precisava conquistar 

a licentia operandi, por meio de exame prestado no curso de medicina. A permissão para atuar 

em cirurgias era concedida por uma autoridade civil, o que denota extremo cuidado e zelo pela 

função social da arte médica. 

O método de ensino na Idade Média desenvolvia, de modo orgânico e crescente, a 

aprendizagem dos alunos nas escolas e nos studia. Como centro dos seus méritos, há que se 

colocar a disciplina do intelecto. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
107  “Essa determinatio magistri era, depois, escrita pelo mestre ou por um aluno, resultando daí inúmeras obras até 
nós chegadas, sob o nome de Quaestiones disputatae” (ULLMANN, 2000, p. 66). 
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2.6 O Legado da Universitas Medieval 
 
 

Alguns aspectos evidenciam com clareza a importância do medievo como época 

inicial de fecunda gestação do futuro. Primeiramente, pode-se considerar que, em relação à 

consciência que tinha dos tempos que o precederam, “o homem medieval já vivia [...] uma idade 

moderna”.108 Outro processo significativo que nos foi concedido e enriquece muito a 

modernidade é o legado cultural que o medievo redescobriu e protegeu a partir da Antiguidade 

greco-romana e que a Renascença109 apropriou como sua fonte inspiradora. Não menos 

importante, foi o despontar da idéia de ciência vinculada à experimentação110, tendo em Francis 

Bacon a célebre assertiva “saber é poder”. 111  

Há que se considerar, pois, que nas entranhas do medievo estavam sendo gestados 

muitos dos germens da modernidade, e dentre eles destaca-se, com especial brilho e fulgor, o 

nascimento da universidade. Favorecida, principalmente pelo pioneirismo educacional das 

escolas monásticas e catedralícias, ela pôde ascender à condição de universitas no vigor do século 

XII, sendo notória sua importância e presença ao longo dos séculos seguintes.  

Alguns aspectos ressaltam a importância das universidades do medievo. Dentre eles 

destaca-se a inexistência da tipografia que, surgida somente em 1440 com Gutenberg, fez eclodir, 

por todas as igrejas de relativa importância, bibliotecas que chegavam a conter cerca de 200 a 300 

livros112. Esse acervo era obra exclusiva do trabalho dos copistas. Soma-se a isso o grande tempo 

dispensado aos estudos por meio das lectiones e disputationes, o que indiscutivelmente contribuía 

para uma sólida formação; o considerável êxito dos alunos, devido ao rígido método de ensino, 

tendo na filosofia e na dialética duas forças poderosas para o exercício criterioso da razão; o 

                                                 
108 “Ele sabia escalonar perfeitamente o tempo que o havia precedido, distinguindo suas épocas marcantes: a pré-
cristã e a cristã [...] o homem medieval, à luz da escatologia, não ignorava estar vivendo um medium aevum entre a 
criação e a encarnação de cristo” (ULLMANN, 2000, p. 425). 
109 A Renascença foi um movimento cultural (artístico e científico) dos séculos XV e XVI, ou seja, do início da 
modernidade, onde se buscou o retorno à Antiguidade clássica e no qual floresceu com grande pujança o humanismo.  
110 ‘Não apenas se praticava um racionalismo teórico, como se começava a perceber a necessidade da 
experimentação. Pensando nisso, em fins do século XII, o franciscano Roger Bacon, professor nas universidades de 
Oxford e Paris, criticava a excessiva subserviência de alguns contemporâneos seus a Aristóteles, e propunha 
enriquecer o racionalismo com o empirismo: ‘Ah, se os homens procurassem estudar o mundo ao seu redor, em vez 
de mergulhar nos trabalhos da Antiguidade, a ciência ultrapassaria as maravilhas da arte mágica. Poderiam ser 
construídas máquinas por meio das quais os maiores navios, com um único homem a dirigi-los, vogariam mais 
rápido do que se estivessem cheios de remadores; poderiam ser construídos carros capazes de correr com incrível 
velocidade e sem o auxílio de animais; máquinas voadoras poderiam ser fabricadas [...], máquinas que tornariam 
possível ir-se ao fundo dos rios e dos mares [...]” (FRANCO Apud ULLMANN, p. 426). 
111  ULLMANN, 2000, p. 426. 
112  FRANCO Apud ULLMANN, 2000, p. 428. 
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intercâmbio cultural itinerante e sem fronteiras entre alunos e professores, fomentando a 

construção do conhecimento e a troca de idéias, o que possibilitou a universalização do saber; o 

dinamismo interno sem limitações e opressões de qualquer ordem do poder temporal e a 

participação na efervescência social fazendo da universidade medieval uma instituição que 

mantinha uma sintonia direta com os problemas do seu tempo, procurando dar-lhes “saídas” por 

meio da formação que oferecia; a busca pela sólida fundamentação filosófica fez com que todos 

os alunos fossem obrigados a freqüentar a faculdade de artes e só depois podiam cursar o curso 

de sua preferência; a promoção da capacidade intelectual sem com isso estabelecer critérios de 

diferenciação conforme as classes sociais da época. No medievo, todos os estudantes, 

indistintamente, eram recebidos nas universidades, o que gerou um nivelamento social por 

intermédio dos estudos, e a quem não tinham condições de manter-se eram oferecidas bolsas de 

estudos, isenção de taxas e albergues coletivos, mantidos pela igreja, pelos imperadores ou reis e 

também por famílias abastadas113. Outro traço marcante da importância das universidades 

medievais é o que diz respeito à sua internacionalidade, catolicidade, universalidade, 

 

 

professores e estudantes de todas as nações européias usufruíam, praticamente, 
os mesmos privilégios e direitos. Para não perderem a sua identidade, 
costumavam os estudantes organizar-se em nationes. A força niveladora da 
ciência manifestava-se com todo o viço e esplendor. Pela primeira vez, no 
Ocidente, o saber universalizou-se em toda a sua abrangência. 114 

 

 

Desse modo, tanto aos professores quanto aos alunos eram conferidos privilégios de 

poderem cessar o trabalho de um operário que lhes roubava a concentração intelectual; o direito 

de greve sem previsão de retorno às atividades intelectuais, a não ser que fossem todas as 

reivindicações atendidas; o direito de “livre trânsito” de uma universidade para a outra, dando aos 

mestres e aos alunos total liberdade para buscar a formação desejada onde quisessem.  

Diante das riquezas advindas do período medieval, não podemos negligenciar o fato 

de que a “alma mater medieval desempenhou igualmente um papel de extensão, porque irradiou 

a cultura para fora de seus muros”115, conseguindo destacar-se culturalmente de tal maneira que 

                                                 
113  ULLMANN, 2000, p. 428 e 433. 
114  Ibid., p. 434. 
115  Ibid., p. 436. 
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somente à Antiguidade clássica pode ser comparado o seu empenho e desvelo em prol da verdade 

e do amor à shopía.  

Assim, essas raízes culturais tão bem fincadas na história da universidade e, por 

conseguinte na história da formação da humanidade, continuam a nos iluminar na atualidade, 

podendo nos guiar num momento tão inópio de ideais e de valores culturais que possam 

contribuir, de fato, para a elevação da existência humana em todos os sentidos.  

A universidade é, pois, o maior legado cultural da Idade Média. Nela, a tradição 

possui o exato valor de essência e de fundamento, o que a faz instituição, por excelência, do 

conhecimento e da busca do saber, fundamentado na verdade que a ciência, sob os auspícios da 

razão, pode erigir. Essa casa da sabedoria, edificada na Idade Média, não pode esvair-se nos 

ditames governamentais, nas determinações financeiras e no corporativismo.  

 

 

A sabedoria não se deixa agrilhoar. Por isso, a universidade subsiste, enquanto 
houver um pugilo de homens consagrados ao ensino e à pesquisa, visando 
sempre à verdade. Essa é a tradição que herdamos da alma mater medieval. A 
tradição representa a garantia da fidelidade aos valores fundamentais e à própria 
fisionomia da universidade. “A tradição abarca tudo o que, no espaço e no 
tempo, as gerações de todos os tempos conseguiram pensar e criar, nos vários 
domínios em que se expressa a ação do homem. As realizações do passado - 
todas as realizações do passado – se transformaram em paradigmas de ação, em 
idéias, em modelos e protótipos, numa palavra, em ideal para um povo”116 

                                               

 

 

 2.7 A idéia de Universidade 

 

O interesse do homem grego pela razão remonta à Grécia antiga com a gradativa 

superação do pensamento mítico para uma nova possibilidade de explicação da realidade a partir 

do exercício da razão e do pensamento que é o nascimento da filosofia. 

Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles buscaram realizar a convergência do 

mundo mítico em mundo racional. São responsáveis por introduzir, cada um em seu tempo, a 

dúvida, a inquietação, a admiração e o espanto. Por meio da questão o que é, lançaram-se em 

                                                 
116  CRIPPA Apud ULLMANN, 2000, p.439. 
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busca da essência das coisas, daquilo que as faz ser realmente. E o que as constitui em sentido, 

em essência, está, indiscutivelmente, para Platão no plano da Idéia. 

Segundo Reale (1994), o termo Idéia, na linguagem moderna, é bem diferente do 

sentido platônico. A diferença reside no fato de que para nós, modernos, “Idéia” tem sentido de 

“conceito, pensamento e representação mental, algo que nos transporta ao plano psicológico” 117. 

Já para Platão, a “Idéia” está intimamente ligada ao ver, ao mundo do ser, da essência e da 

verdade. E, conforme Reale (1994, p. 61 e 62):  

 

 

Platão fala de Idea e de Eidos, sobretudo, para indicar essa forma interior, essa 
estrutura metafísica ou essência das coisas de natureza puramente inteligível e 
usa como sinônimos também os termos [...] substância ou essência [...] no 
sentido de natureza inteligível, realidade íntima das coisas.  

 

 

Assim, a Idea platônica reside no plano metafísico, sua natureza é imaterial, isto é, 

pertence ao mundo do ser em que o “ver da inteligência capta formas inteligíveis que são, 

exatamente, essências puras”. 118 Os sentidos nos dão o múltiplo e a razão, por meio do 

pensamento e da reflexão inerentes à sua natureza, nos dá o Uno, a essência de cada coisa 

pensada, visto que “as coisas possuem nelas mesmas uma essência própria e estável, que não [...] 

são arrastadas por nós daqui e dali com a nossa imaginação, mas são por si mesmas em relação 

com a sua essência, conforme a sua natureza” 119, independentes da nossa vontade particular. 

Ao construir sua obra filosófica, Platão invoca inúmeras vezes o sentido do termo 

Idea, fornecendo-nos as bases para identificar suas características fundamentais: a) 

inteligibilidade - a inteligibilidade, é por natureza, diversa e acima do mundo sensível. Só pode 

ser captada pela inteligência liberta dos sentidos; b) incorporeidade “a Idéia pertence a uma 

dimensão totalmente diversa do mundo corpóreo sensível”; c) o ser no sentido pleno, o ser 

absoluto; d) imutabilidade “as Idéias são imunes a todo tipo de mudança e não só ao nascer e ao 

perecer”; e) perseidade “as Idéias são em-si e por - si, absolutamente objetivas”; e, finalmente, f) 

                                                 
117  REALE, 1994, p. 61. 
118  Ibid., p. 63. 
119  CRÁTILO, 386-e Apud REALE, 1994, p. 73. 
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a unidade “cada Idéia é uma unidade e unifica a multiplicidade das coisas que dela participam”. 
120        

Portanto, para Platão, a Idéia transcende o plano da dimensão física e só pode ser 

concebida no plano do inteligível, possuindo natureza incorpórea, meta-sensível. Só se pode dizer 

aquilo que é, do que é imutável, universal, invariável. A Idéia refere-se àquilo que é constitutivo 

e faz o ser, ser ele mesmo na sua essência. Esta realidade é que é apreendida na contemplação, na 

Theoría. E, por conseguinte, o ser verdadeiro, somente ele é cognoscível, estando no plano da 

razão e do pensamento, enquanto que “o mundo sensível, o do ser misturado ao não-ser, é apenas 

objeto de opinião” 121.  

 E, aprofundando as duas características que se referem à imutabilidade e à 

perseidade das Idéias, pode-se afirmar, conforme Reale (1994, p. 71), que: 

 

 

Mudam e se modificam as coisas belas singulares, ou seja, as coisas empíricas e 
os sensíveis particulares, mas o Belo-em-si não muda e não pode mudar. Uma 
mudança da Idéia significaria para ela um absurdo afastar-se de si e um tornar-
se outra com relação a si mesma: a coisa bela poderá, é verdade, tornar-se feia, 
mas exatamente enquanto é coisa empírica e sensível; ao invés, o Belo-em-si, 
que é a causa (a “causa verdadeira”) do belo sensível não pode absolutamente 
tornar-se feio. 

                                                                                          

  

A Idéia traz em si mesma uma imutabilidade que não sofre interferência de natureza 

exterior, visto ser ela “uma realidade que não é arrastada no vir-a-ser e não é relativa ao sujeito.” 
122 Ao contrário, ela representa uma dimensão diversa e superior da realidade, visto que, por ser a 

causa verdadeira e a razão última, a Idéia não muda e não pode mudar segundo os desígnios do 

sujeito. A Idéia é o ser em-si mesmo, não manipulável segundo interesses particulares, o que 

pressupõe firmeza e estabilidade estrutural à sua natureza absoluta123. 

Diante dessa compreensão platônica acerca do sentido do termo “Idéia”, pode-se 

afirmar que, para cada coisa real, entendida como forma plástica sensível, existe uma idéia, uma 

essência, uma natureza específica que transcende o plano puramente sensível e se constitui no 

                                                 
120  REALE, 1994, p. 64. 
121  Ibid., p. 69. 
122  Ibid., p. 73. 
123  Ibid., p. 73 e 74. 
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plano do supra-sensível, do pensamento e da razão como forma de captar na pura dimensão do 

inteligível a realidade íntima das coisas, o que as faz ser realmente, sua idéia perfeita. 

Platão afirma em A República que os homens capazes de fazer distinções entre o que 

é sensível e o que é imutável são aqueles que, no exercício da razão, atingem a idéia das idéias, o 

“conhecimento da essência das coisas”. Esse conhecimento traz em si mesmo “a verdade 

ideal”124, aquilo que faz algo ser ele mesmo, e que, portanto, nos possibilita pensar a realidade, 

fixando nosso olhar nesse modelo para aperfeiçoá-la, recriá-la e reinventá-la. 

A Idéia não sofre mudança por ser ela o verdadeiro modelo, um paradigma ideal, 

porém a realidade, esta, sim, muda e deve metamorfosear-se iluminada pela Idéia verdadeira. Tal 

mudança se dará sempre num contexto histórico-social determinado, com todas as possibilidades 

e limitações que lhe forem inerentes, visto ser a realidade que temos menos perfeita que a 

verdade ideal. No entendimento platônico, o primeiro passo para compreender o real significado 

e a finalidade de alguma coisa é nos lançarmos em busca da natureza, do sentido e da finalidade 

dessa realidade. 

Segundo Platão, “o que existe é o belo em si, não a infinitude de coisas belas, cada 

coisa em si mesma, não esse nunca acabar de objetos particulares”125. Assim, no caso específico 

da universidade o que verdadeiramente tem sentido é o que a universidade traz em si mesma 

como essência, o que a faz ser universidade aqui ou em qualquer outro lugar do planeta. E não os 

problemas e dilemas pontuais advindos de cada instituição particular, bem como as reformas, os 

decretos e os pareceres que pretendem direcioná-la.  

Com isso não estamos desmerecendo a importância que tais problemas acarretam no 

dia-a-dia e até mesmo nos destinos da universidade. Mas o que a torna realmente significativa, 

inclusive a ponto de buscar as soluções mais adequadas aos seus inúmeros dilemas, é o fato de 

termos clareza do seu sentido e finalidade. E, então, pode o leitor indagar-se a respeito do que 

constitui o ser da Universidade. 

Busco responder a esta indagação apoiando no princípio platônico de que “a idéia do 

Bem é a fonte primitiva do conhecimento e da verdade” 126. Portanto, para se atingir a verdade, o 

homem precisa contemplar a Idéia das idéias, a idéia do Bem que confere à razão a possibilidade 

                                                 
124  PLATÃO. A República, 484-d. 
125  PLATÃO. A República, 493e-494-a. 
126  PLATÃO. A República, 508-e. 
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de conhecer a essência e o ser de todas as coisas127, o que pressupõe girar o olhar do mundo das 

sombras para o mundo da luz. 

Corroborando essa idéia de que a verdade é, em última instância, para Platão, a idéia 

do Bem, pode-se afirmar, de acordo com Hervé Carrier, que a universidade tem como missão 

suprema a busca e a pesquisa da verdade sem nenhuma limitação. E, nesse sentido, “o 

conhecimento não pode ser limitado por nenhuma função utilitária, nem por nenhum 

conformismo” ou “pressão externa de qualquer natureza. A Universidade é por excelência a 

instituição dedicada à verdade” 128. 

A Universidade, como instituição por excelência dedicada ao saber e à verdade, traz 

em si mesma a idéia para qual se destina como força motriz de toda a sua natureza, bem como do 

seu télos129. Realiza-se, como essência, no exercício incansável do pensamento, da reflexão, da 

dúvida, da elaboração da teoria, do trabalho de definir conceitos e saberes sempre em busca e em 

defesa da verdade que só se alcança no plano em que a razão é soberana. 

Uma de suas finalidades é, assim, atender ao bem maior da humanidade, construir 

saberes que possam melhorar de forma significativa a vida dos indivíduos, não tendo com isso 

compromisso com o saber utilitarista e a serviço de corporações financeiras. Como se vê, a 

universidade como idéia, essência e finalidade não têm correspondido, nem iluminado a realidade 

que chamamos de universidade. 

 Atualmente, a universidade tem se orientado por políticas privatizantes e autoritárias, 

visto que as tentativas de reestruturá-la não têm se constituído em outra coisa, senão na fiel 

conformidade aos objetivos das organizações internacionais que visam, fundamentalmente, 

transformar a educação em mercadoria, o que fere profundamente a essência dessa instituição 

secular. 

A universidade tem também por finalidade ser local privilegiado do saber, sobretudo, 

do saber que se projeta para além dos interesses particulares, só se permitindo perscrutar pelo 

                                                 
127 PLATÃO. A República, 509-b. 
128 “C’est la fonction suprême de I’Université de poursuivre la recherche de la verité sans aucune limitation. La 
connaissance ne peut être limitée par aucune finalité utilitaire, ni par aucun conformisme, pression ou préjugé 
extérieus. L’Université est par excellence l’institution dédiée à la verité. C’est son premier service pour la personne 
comme pour la société” (CARRIER Apud  ULLMANN, 2000, p. 97). 
129 Télos – palavra grega que significa “fim, finalidade, termo, acabamento, realização, desenvolvimento pleno, 
formação acabada, poder supremo” (COÊLHO, 2004, p. 23). 
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exercício da razão que se realiza na ação paulatina da dialética como permanente “passagem da 

ignorância para a luz” 130, nunca se eximindo da dimensão ética. 

Como instituição eminentemente formadora e em permanente elaboração e 

reelaboração do conhecimento científico, da filosofia, das letras e das artes, a formação que dela 

emana se constitui como possibilidade de ascensão ao conhecimento verdadeiro a todo indivíduo 

que a ela se dirija e também à sociedade que a legitima como casa do saber. 

A universidade, compreendida nessa perspectiva formadora, deve ser capaz de tirar o 

homem de suas cadeias, do mundo das sombras, no qual quase sempre se encontra imerso e, num 

movimento ascendente ao mundo do conhecimento, do pensamento, da interrogação e da ciência, 

ajudá-lo a contemplar a verdade numa dimensão que não se constitui sem o exercício do 

pensamento autônomo. Isso certamente implica retirar do habitual processo de passividade em 

que se encontram todos que, ante a realidade, não argumentam, não contestam, não duvidam, não 

refletem e muito menos vislumbram novas possibilidades de compreensão do real. 

A educação como obra de formação, e mais especificamente a universidade como 

local mais elaborado de construção da ciência, da filosofia, das letras e das artes, é uma das 

possibilidades formativas mais concretas para se atingir o conhecimento e por meio dele, a 

compreensão do real. Contudo, só conseguirá atingi-la quando se propuser a realizar sua 

verdadeira natureza por meio do télos que a confere sentido. O que, segundo Coêlho (1994), 

implica no desafio ético de torná-la possível. 

 

 

O que se põe como desafio e como exigência ética é a própria construção da 
universidade como realidade acadêmica, espaço por excelência do pensamento, 
do debate, da crítica, da dúvida, da vida intelectual, da liberdade de investigação, 
da busca sempre retomada do sentido e da gênese do real, de si mesma, de 
nossas idéias, teorias e práticas, do encaminhamento de soluções para os 
principais problemas da sociedade.  Esta é a natureza e a razão mesma de ser 
dessa instituição secular, que só se justifica à medida que se constrói nessa 
direção e sob esses parâmetros, não se deixando levar pelo culto da novidade, da 
quantidade, do moderno, do progresso, nem se empolgando com o “bom 
funcionamento” da instituição. Cultivar a razão na academia é, pois, construir 
sua identidade, realizar [a finalidade para a qual] foi criada e é mantida pela 
sociedade, tornando-a legítima diante do Estado e da sociedade civil.131 

 

                                                 
130  PLATÃO. República, 518-b. 
131  COÊLHO, Ildeu Moreira. Ensino de graduação: a lógica de organização do currículo, 1994, p. 62. 
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Sem a clareza do que a constitui, não há sentido em tentar operar qualquer mudança 

real em suas estruturas, visto que tais esforços, por estarem situados num campo de domínio 

periférico e operacional (número de vagas, quantidade de alunos, materiais didáticos avançados 

em tecnologia, estrutura física, e tantos outros problemas pontuais com os quais temos 

dispensado grandes esforços), na verdade não possuem o poder de realmente modificá-la e torná-

la mais próxima da sua verdadeira Idéia. 

Ao surgir na Idade Média como uma instituição corporativa, no sentido positivo do 

termo, a universidade constituiu-se com a finalidade precípua de buscar o saber em bases sólidas 

e firmes pelo princípio da verdade e do amor ao conhecimento. O que unia mestres e alunos de 

todos os quadrantes do planeta era o singular apreço pelo saber e o desejo de conhecer. O 

domínio e construção do saber era, pois, a mola propulsora que envolvia e contagiava os 

membros da corporação universitária. 

No entanto, no decorrer de seu desenvolvimento histórico-social, a universidade 

sofreu consideráveis transformações e passou por mudanças estruturais que lhe redefiniram o 

papel e a importância, ora como formadora de quadros dirigentes do Estado, ora como 

impulsionadora e sustentáculo do desenvolvimento econômico, o que, em sentido extremado, a 

conduziu em muitos casos à condição de universidade-empresa. Todos esses redimensionamentos 

são contrários à essência da universidade, visto não ser da sua natureza a lógica empresarial que 

traz como uns de seus princípios a eficiência e a produtividade. De acordo com José Henrique 

Santos, “Enquanto produz e transmite ciência, a Universidade fala a voz da verdade e manifesta o 

poder da razão; - esse é seu único poder, além do qual ela se torna inútil”. 132 

Nessa perspectiva, a universidade se constitui como instituição social que, no 

compromisso inarredável com a verdade científica, tem sua mais nobre missão. Assim, qualquer 

sentido contrário à sua natureza fere sua razão de ser, tornando-a inóspita de sentido. 

As questões externas à sua natureza, tais como o mercado de trabalho e as profissões 

por ele requeridas, são apenas algumas das dimensões em que a universidade atua e deve atuar. 

Porém, torná-la serva desses processos de ensino de cunho imediato, volátil, utilitário e até 

mesmo anti-acadêmico, é negá-la como instituição que tem na vida acadêmica a sua razão de ser. 

As exigências da profissionalização e do mercado “jamais poderão ser dominantes” no ensino 

universitário. Isto porque são lógicas diferentes que os sustenta. O compromisso do mercado é 

                                                 
132  SANTOS Apud COÊLHO, 1994, p. 48. 
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com o conhecimento utilitário que, segundo Coêlho (1994), passa pelas questões do “imediatismo 

ingênuo” e do “pragmatismo grosseiro” que menosprezam a teoria, a elaboração dos conceitos, 

considerando-os “perda de tempo”, visto não terem aplicabilidade imediata133. 

A grande mensagem implícita nessa lógica mercadológica, que tem envolvido todas 

as dimensões da sociedade, inclusive as instituições dedicadas à formação do homem, é a de que, 

ao mercado e suas inúmeras formas de expressão, a teoria, o pensamento, a reflexão mais 

elaborada e a ciência sem tutela não têm valor, sentido e espaço, reduzindo a importância da 

atividade humana ao âmbito prático. 

Apesar da perenidade da dúvida socrático-platônica como seguro caminho para se 

atingir a essência de um saber comprometido com a formação plena e autônoma, o homem e a 

própria história têm buscado construir o conhecimento e o saber, seguindo a lógica pragmática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
133 COÊLHO, Ildeu Moreira. Ensino de Graduação: a lógica de organização do currículo, 1994, p. 48 e 49. 



 61

CAPÍTULO III  

 

A IDÉIA DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 
 

 

O surgimento da universidade no Brasil constituiu-se num longo processo, marcado 

por inúmeros projetos, reformas e decretos não efetivados, e que se concretizou somente um 

século após a independência, em 1920.  

Muitas seriam as razões dessa ausência do ensino superior no Brasil e dentre elas 

ganha evidência o fato de que a Coroa Portuguesa não tivesse interesse em formar os cidadãos na 

colônia, visto que “um dos mais fortes vínculos que sustentava a dependência das colônias era a 

necessidade de vir estudar a Portugal”134. Portanto, o interesse de Portugal pela colônia brasileira 

era extremamente mercantilista.  

O descobrimento do Brasil ocorreu num momento em que havia um amplo processo 

de expansão econômica e política e Portugal, como um dos estados europeus a alargar fronteiras 

e conquistar novas terras, buscou com a colonização mais domínio e poder. Dessa maneira, o 

Brasil Colônia passa a ser explorado e toda a riqueza extraída era enviada para a metrópole no 

intuito de conferir-lhe dominação e prestígio.  

Ao longo de todo o período colonial e monárquico, Portugal exerceu, por meio de sua 

política de colonização, grande influência na formação de nossas elites e forte controle ante 

qualquer tentativa que pudesse evidenciar sinais de independência cultural e política da colônia. 

O ensino oferecido nessa época visava “estabelecer a rotina; paralisar as iniciativas, em vez de 

estimulá-las. Parecia haver uma intervenção, mesmo à distância”135, Portugal considerava mais 

apropriado que os brasileiros que desejassem instruir-se de modo a atingir um grau superior 

buscassem fazê-lo na Europa. 

O que então havia efetivamente de prática educacional no país era o ensino oferecido 

pelos Jesuítas136 que, no século XVI, tentaram junto à Coroa de Portugal a permissão para criar a 

                                                 
134  CARVALHO Apud CUNHA, 1986, p. 12. 
135  FÁVERO, 2000, p.19. 
136  “Os padres da recém-criada (1540) Companhia de Jesus chegaram ao Brasil em 1549, junto com o governador-
geral Tomé de Sousa. Sua missão era a de cumprir o mandato real de conversão dos índios e dar apoio religioso aos 
colonos, para o que recebiam subsídios do Estado”. Outra missão de grande relevância, assumida pela Companhia de 
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Universidade do Brasil na tentativa de conceder títulos acadêmicos no Colégio da Bahia, 

possibilidade negada em 1592.  

 

 

Os alunos graduados nos colégios dos jesuítas iam para a Universidade de 
Coimbra ou outras universidades européias, a fim de completar seus estudos. O 
ensino jesuítico oferecido na Colônia, em geral abrangia os Cursos de Letras e 
Artes. Era um ensino médio de tipo clássico, chegando a ser, em alguns 
estabelecimentos, como no Colégio Central da Bahia e no do Rio de Janeiro, um 
curso intermediário entre os estudos de humanidades e os cursos superiores.137 

 

 

Após realizar esse período de formação no Brasil, os alunos que desejavam 

aprofundar seus estudos em direito e medicina contavam com duas alternativas: buscar uma 

formação superior em Coimbra ou na França, visto que não havia ainda “na Colônia escolas 

superiores para completar sua formação”.138  

A partir de 1808, com a vinda da Família Real, surgem no Brasil alguns 

estabelecimentos de educação superior de caráter prático e profissionalizante com o objetivo de 

formar profissionais para o Estado, oficiais e engenheiros civis e militares restritos ao Rio de 

Janeiro e à Bahia, imprimindo o caráter utilitário e pragmático ao ensino superior que aí se 

realizava. Eles visavam, sobretudo, a “formação de elites necessárias a uma sociedade patriarcal e 

escravocrata cuja pobreza intelectual não exigia o aprofundamento das ciências” 139.  

                                                                                                                                                              
Jesus, foi segundo Cunha, a fundação dos Colégios Jesuítas “nos moldes que a ordem vinha multiplicando em 
diferentes regiões do mundo” (CUNHA, 1986, p. 24). O ensino oferecido pelos Jesuítas era fundamentado 
basicamente na Ratio Studiorum. “Esse tratado previa um currículo único para os estudos escolares, divido em dois 
graus, supondo o domínio das técnicas elementares da leitura, escrita e cálculo. Os Studia Inferiora, correspondentes, 
grosso modo, ao atual ensino secundário, e os studia superiora, correspondendo aos estudos universitários” 
(CUNHA, 1986, p. 25). O ensino oferecido pela Companhia de Jesus no Brasil era estruturado em quatro graus 
ascendentes: “o curso elementar, o curso de humanidades, o curso de artes e o curso de teologia. O curso elementar, 
de duração não definida, possivelmente um ano, consistia no ensino das ‘primeiras letras’ (ler, escrever e contar) e da 
doutrina religiosa católica. O curso de humanidades, de dois anos de duração, abrangia o ensino da gramática, da 
retórica e das humanidades, sendo realizado todo em latim. [...] No curso de artes, também chamado de curso de 
ciências naturais ou curso de filosofia, ensinava-se, durante três anos, lógica, física, matemática, ética e metafísica. 
[...] O curso de teologia, de quatro anos de duração, conferia o grau de doutor. Seu currículo consistia em duas 
matérias básicas. A teologia moral [...] A outra matéria, a teologia especulativa” (CUNHA, 1986, p.28). 
137 FÁVERO, 2000, p. 17. 
138 Ibid., p. 17.  
139  SILVEIRA, 1984, p. 54. 
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No Brasil Império, várias tentativas140 para criar uma universidade de fato não 

lograram efeito. Nessas tentativas vê-se o “caráter estritamente utilitário e profissional; o modelo 

em geral preconizado era o de Coimbra141 pós-reforma de 1772, embora a influência francesa se 

fizesse sentir, levando então ao modelo napoleônico”142. 

A idéia de se criar a universidade no Brasil foi duramente combatida pelos 

positivistas143, visto que para estes o ensino superior deveria estar direcionado unicamente para a 

idéia de formar os profissionais liberais, os burocratas do Estado, enfim os especialistas de 

                                                 
140  De acordo com Silveira (1984, p. 55), em vários momentos, a necessidade de se criar uma universidade no Brasil 
foi marcante, porém ficou restrita apenas a projetos que não se concretizaram. No segundo reinado, os projetos se 
multiplicam, no entanto não saem do papel. O empenho pela criação da universidade no segundo reinado ganha 
expressão com inúmeros projetos que visavam dentre outros objetivos: a) regulamentar e fundar uma universidade 
entendida como agregação das cinco faculdades já existentes: “Teologia, Filosofia, Direito, Medicina e Matemática”; 
b) reformular “os estatutos das faculdades de Medicina e dos cursos jurídicos”; c) instituir a “liberdade de ensino”; d) 
apresentar como “fins da instrução superior: o exercício das mais nobres profissões [...] e o progresso nacional” 
(SILVEIRA, 1984, p. 55 e 56). 
141 O então Ministro do rei português, Sebastião José de Carvalho e Mello, nomeado em 1769 Marquês de Pombal, 
foi o responsável pelas mudanças ocorridas no campo econômico e político, o que resultou também numa profunda 
mudança no ensino. Segundo Cunha (1986, p. 38), “durante a terceira quadra do século XVIII, profundas 
transformações políticas, econômicas e culturais ocorreram em Portugal [...]. Foi nesse período que a Companhia de 
Jesus – principal responsável pelo ensino secundário e superior, na metrópole e na colônia – foi expulsa do império 
português, acarretando grandes transformações no panorama escolar. A expulsão dos jesuítas não correspondeu à 
hegemonia de alguma outra ordem religiosa que viesse a repetir-lhes as práticas, mas, sobretudo, deu lugar a novos 
currículos, novos métodos de ensino, nova estrutura da educação escolar”. A nova política econômica - influenciada 
pelo ideário iluminista do século XVIII que trazia como fundamento a exaltação da razão, da ciência experimental e 
da técnica em oposição a qualquer espécie de religião – tinha como uma de suas finalidades “a substituição das 
ideologias orientadas para uma sociedade feudal por outras, orientadas para uma sociedade capitalista” (CUNHA, 
1986, p. 41). Nesse sentido, Pombal não mediu esforços para tornar o ensino o mais adequado possível às 
necessidades de um Estado baseado não mais na espada, e sim no trabalho e na indústria. Promoveu reformas 
significativas, e dentre várias medidas por ele implementadas “a reforma da Universidade de Coimbra é a mais 
conhecida [...]. As suas quatro faculdades maiores, de Teologia, Cânones, Direito e Medicina, foram acrescentadas as 
de Matemática e de Filosofia, destinada esta ao ensino das ciências naturais. O conhecimento da natureza, baseado 
na observação, em vez de deduzido do pensamento dos sábios antigos, transformou-se na principal atividade não só 
da Faculdade de Filosofia, mas também das de Direito e de Medicina. Essa reforma, em Coimbra, ‘foi a destruição 
da velha Universidade, com seus colégios conventuais e o seu ensino imobilizado e imobilizante, e a criação da 
Universidade Moderna, muito mais aberta a toda a luz que vinha dos países de Newton, Descartes, Boerhave – ao 
mesmo tempo que lucidamente atenta, pela primeira vez, a muitos aspectos da vida nacional’” (DOMINGUES apud 
CUNHA, 1986, p. 53). Na colônia brasileira, a expulsão dos Jesuítas pelo Marquês de Pombal provocou o 
desmoronamento do sistema educacional. No tocante ao ensino superior, “o fechamento dos colégios dos Jesuítas, na 
Bahia, em Recife, em Olinda, em Piratininga, no Rio de Janeiro, em São Luís, em Belém e em Mariana, 
correspondeu à abertura de aulas de matérias isoladas e à criação de cursos superiores estruturados no Rio de Janeiro 
e em Olinda” (CUNHA, 1986, p. 56 e 57). Dava-se início no Brasil colônia ao sistema de ensino voltado para o 
atendimento das necessidades de uma formação pragmática.  
142  SILVEIRA, 1984, p. 55. De acordo com Sguissardi (2006, p. 351), o modelo napoleônico, também conhecido 
como modelo francês, “fez da universidade a formadora dos quadros necessários ao Estado, cuja formação se daria 
em conformidade com a nova ordem social e com a ‘tirania do diploma do Estado’. Numa palavra, era e é a 
especialização e a profissionalização’’’.  
143  De acordo com Cunha (1986, p. 96), “A doutrina positivista foi uma versão ideológica da sociedade capitalista, 
nascida dela própria, com o empirismo inglês do século XVIII (Bacon, Locke, Hume), tendo assumido sua forma 
madura no pensamento de Comte”.  
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maneira geral, função que as escolas superiores já existentes cumpriam a contento. Segundo as 

razões de um dos positivistas mais ferrenhos, Teixeira Mendes, contrário à instituição da 

universidade no país:  

 

 

A ciência não lucra com semelhante criação; porque a ciência nasceu sem 
privilégios [...] O país também não lucra: primeiro porque a Universidade vai 
consumir um capital enorme, melhor aplicado na elevação dos proletários; 
segundo porque vai dificultar a propagação da doutrina regeneradora, seja ela 
qual for; terceiro porque ataca a liberdade de pensamento; quarto porque 
aumenta o parasitismo burguês144. 
 

 

Outros opositores dessa criação viam na universidade do Brasil um desperdício de 

investimento, visto não ser a ciência algo necessário num momento em que o que mais 

interessava era promover o ensino conforme as demandas profissionais da sociedade. Para outros, 

criar a universidade significava ampliar a possibilidade de construir, por meio da propagação da 

ciência, o progresso nacional. 

Na Primeira República, os projetos, reformas e decretos que visavam criar a 

universidade no Brasil não cessaram, constituindo-se, até 1920, ano em que o país institui sua 

primeira universidade, experiências que buscaram imprimir alguma mudança no ensino, sem, no 

entanto, possibilitar a tão sonhada universidade em território nacional. Dentre eles, destacam-se 

os “decretos isolados para os diferentes estabelecimentos de ensino superior” que tiveram como 

proponente Benjamim Constant, em 1891. A partir dos decretos, surgiu em 1892 “o Código das 

Instituições de Ensino Superior da União”, o que tornou possível “a criação de escolas superiores 

particulares”. A instituição da Reforma Rivadávia Corrêa, por meio do Decreto N.º 8.659 de 15 

de abril de 1911, atingiu tanto o ensino superior quanto o fundamental; promoveu a 

desoficialização do ensino145; ordenou que os institutos antes “subordinados ao Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores” passassem a gozar de autonomia; estabeleceu a “livre docência” e 

                                                 
144  MENDES Apud CUNHA, 1986, p. 99. 
145  De acordo com Silveira (1984, p. 63), “a liberdade de ensino permitida pela Reforma Rivadávia deu origem em 
1912 à Universidade do Paraná, constituída de cinco faculdades: Direito, Engenharia, Odontologia, Farmácia e 
Comércio, com um reitor e uma administração central; essa universidade foi imediatamente oficializada pelo 
Governador do Estado (Tobias, s/d, p. 231). O Decreto n.º 11.530, de 18 de março de 1915, revogou a Reforma 
Rivadávia e por não satisfazer à nova legislação, a Universidade do Paraná deixou de existir”. 
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“criou também o Conselho Superior de Ensino, que persiste até hoje no Conselho Federal de 

Educação” 146.  

A Reforma que antecede o surgimento da universidade no Brasil surgiu em 1915, 

Reforma Carlos Maximiliano, por meio do Decreto n.º 11.530 de 18 de março de 1915, que, em 

seu artigo 6º, estabelece que o governo federal “quando achar oportuno reunirá em universidades 

as Escolas Politécnica e de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades 

livres de Direito” 147. 

Os Decretos instituídos operaram mudanças no ensino brasileiro, sem modificar a 

estrutura do ensino superior. Prevaleceram as escolas superiores isoladas, de caráter 

profissionalizante. 

Criados a partir de 1808 e ampliados no Segundo Reinado, esses estabelecimentos 

isolados, por longo tempo, constituíram-se na única possibilidade real de educação superior no 

Brasil. E “neste período formou-se o núcleo do ensino superior sobre o qual veio a ser edificado o 

que existe até hoje, ligado à sua origem por ampliação e diferenciação”. Em parte, não superamos 

ainda a concepção do que foi instituído no tempo do Brasil Império: um ensino que nasce 

juntamente “com o Estado Nacional, gerado por ele e para cumprir, predominantemente, as 

funções próprias deste”.148 

Inspirada nessa concepção de ensino, foi criada no Brasil a primeira universidade, por 

meio do Decreto n.º 14.343 de 7 de setembro de 1920, denominada Universidade do Rio de 

Janeiro. Ela teve como primeiro Reitor o então Presidente do Conselho Superior de Ensino: Dr. 

Benjamin Franklin Ramiz Galvão que ocupou esse cargo até 1925.  

Como universidade, a URJ constituiu-se no momento de sua criação na justaposição 

de três escolas tradicionais, Engenharia, Medicina e Direito. Foi institucionalizada sem debates e 

recebida sem grande entusiasmo pela sociedade. Ao serem reunidas, tais escolas não realizaram 

articulação acadêmica entre elas, de modo que, prevaleceu a estrutura isolada de cada uma. 

Fernando de Azevedo, sobre a institucionalização da URJ, afirma que: “não se lançaram as bases 

de uma instituição orgânica e viva, de espírito universitário moderno, mas se agruparam apenas, 

por justaposição, as escolas superiores profissionais já existentes”149.  

                                                 
146 SILVEIRA, 1984, p. 63. 
147  Ibid., p. 63 e 64. 
148  CUNHA, 1986, p. 76. 
149 AZEVEDO Apud FÁVERO, 2000, p.31. 
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Em seu relatório “encaminhado ao Ministro de Estado e Negócios da Justiça Doutor 

Joaquim Ferreira Chaves, em 1921”, o então primeiro reitor da URJ afirma que: 

 

 

a Universidade do Rio de Janeiro está apenas criada in nomine, e por esta 
circunstância se acha longe de satisfazer o desideratum do seu Regimento: 
estimular a cultura das ciências, estreitar, entre os professores, os laços de 
solidariedade intelectual e moral, e aperfeiçoar os métodos de ensino. [...] 
Constituída pela agregação das três Faculdades preexistentes [...] nem, ao 
menos, têm elas a sua localização comum ou próxima, vivem apartados e alheios 
uns dos outros, os três institutos que a compõem, sem laço de ligação [...] 
Quanto à feição didática e social propriamente dita da Universidade, creio Sr. 
Ministro, que ainda há muito por fazer; e cumpre aos altos poderes da República 
providenciar para que o instituto universitário, aliás sem copiar, servilmente, 
modelos estrangeiros, se organize de forma a não ser ‘simples máquina de 
ensino material, sem alma’, como acertadamente disse o ilustre Sr. Dr. Rodrigo 
Octávio. Mas, sim, uma ‘força viva, com grandes responsabilidades na formação 
do caráter e da inteligência das gerações futuras, de que depende o destino da 
Pátria’150. 
 

 

Apesar de o relatório conter orientações substanciais sobre a finalidade da instituição 

universitária para a formação cultural do país, o que se instituiu na prática, conforme Silveira, foi 

apenas o “rótulo de universidade”, visto que toda a organização do tradicional ensino superior 

não sofreu mudanças. Continuaram prevalecendo as “instituições de ensino profissional, 

autônomas, totalmente destituídas do verdadeiro espírito universitário” 151.  

Somente a partir da década de 30, com a criação da Universidade de São Paulo 

(1934) e da Universidade do Distrito Federal (1935), é que irá ocorrer uma tentativa de ampliação 

do papel da universidade no Brasil, com alguma influência do modelo alemão ou humboldtiano, 

caracterizado fundamentalmente pela “liberdade de pesquisar, de aprender e de ensinar” 152.  

A USP nasce sob o clima “da revanche política das elites de um Estado que saíra 

derrotado da ‘Revolução de 32’” 153 e, assim como a Universidade do Distrito Federal (UDF), 

traz em sua concepção um traço marcante da universidade alemã: tornar-se local privilegiado “da 

busca e crítica do saber” 154. No entanto, segundo Sguissardi (2006), essa concepção de 

                                                 
150  GALVÃO Apud FÁVERO, 2000, p.31 e 32. 
151  SILVEIRA, 1984, p. 64. 
152 SGUISSARDI, 2006, p. 352. 
153  Ibid., p. 356. 
154 Ibid., p.356. 
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universidade não teria chances reais de consolidar-se naquele momento. O Estado exercia um 

forte controle das universidades e o que prevaleceu foram às escolas profissionais, cuja formação 

estava fundamentada no modelo napoleônico, que privilegiava o ensino técnico-profissional. 

A principal resistência ao modelo alemão de universidade, certamente, reside na 

ameaça sentida pelo Estado com a possível presença do princípio de autonomia na universidade. 

Apesar da força opositora do Estado regulador brasileiro, alguns intelectuais, dentre eles Anísio 

Teixeira, não se intimidaram na defesa de um novo ideal de universidade fundamentado em 

alguns princípios do modelo humboldtiano.  

Em discurso proferido como primeiro reitor da UDF, Anísio faz conhecer sua 

concepção de universidade e a importância desta para a sociedade.  

 

 

A universidade é, pois, na sociedade moderna, uma das instituições 
características e indispensáveis, sem a qual não chega a existir um povo. 
Aqueles que não as têm também não têm existência autônoma, vivendo tão-
somente como um reflexo dos demais. [...] a história de todos os países que 
floresceram e se desenvolveram é a história das suas universidades. [...] Trata-se 
[na universidade] de manter uma atmosfera de saber para preparar o homem que 
o serve e o desenvolve. Trata-se de formular intelectualmente a experiência 
humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e progressiva. 
[...] Não cooperamos, não colaboramos, não nos solidarizamos com os 
companheiros, nem em ação, nem em pensamento, porque cada um de nós é o 
centro do universo. [...] É esse isolamento que a universidade virá destruir. A 
universidade socializa a cultura, socializando os meios de adquiri-la155. 
 

 

Anísio Teixeira sabia que a nova universidade constituía uma ameaça ao “projeto de 

reforma universitária de Francisco Campos, de 1931, que propunha um sistema padronizado de 

instituições universitárias públicas sob o controle da União”.156 

Como já foi mostrada nos capítulos anteriores, na perspectiva grega a essência é 

aquilo que faz ser, a idéia de perfeição a ser buscada, ideal de excelência a ser perseguido. A 

universidade como idéia, e não a universidade empírica constitui-se como paradigma a ser 

buscado e perseguido constantemente. A tentativa de responder à questão fundamental, o que é 

                                                 
155 TEIXEIRA, 2005, p.13-14. 
156 Ibid., p. 15. 
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uma universidade, implica questionamentos do que é formação, educação, ensino, pesquisa, 

docência, cultura e saber.  

Na formação idealizada por Platão, o termo Paidéia, como formação, ação de educar 

e autoformação humana, expressa em sua essência algo muito mais amplo e significativo do que 

o sentido pragmático que a palavra educação e formação possuem na atualidade. 

Hoje, o sentido que a palavra formação e educação trazem constitui-se na contramão 

do pensamento de Platão e da formação para a autonomia. A sociedade atual instituiu como 

fundamental e necessário, o saber fragmentado, prático e utilitário, sendo que a idéia da “boa 

formação” vai de encontro ao que é produtivo, eficiente, avançado e atual, deixando de lado o 

que realmente é fundamental, a relação íntima e profunda com o saber, tendo como sentido a 

realização mais plena possível da excelência humana. 

Contrapondo-se à perspectiva estritamente profissionalizante, Coelho (1994) afirma: 

“A universidade, em virtude de sua própria natureza, segue uma outra lógica, que leva em conta 

seu compromisso fundamental com a verdade, a busca de uma compreensão rigorosa do mundo 

físico e social e a luta pela produção de novas formas de existência coletiva”157. Não se pode 

conceber uma universidade com a finalidade exclusiva de formar profissionais para o mercado. 

Esse não é o télos fundamental da natureza universitária, mas, sim, ser escola de pensamento, 

lócus de produção do novo, do instituinte, espaço de elaboração de novas teorias, de novos 

conceitos que dêem conta de explicar a realidade. 

Certamente não é para profissionalizar, pura e simplesmente, que a universidade 

existe. Entendida apenas como profissionalização de homens, a universidade perde seu sentido, 

deixa de ser espaço da dúvida e da interrogação, características fundamentais da liberdade de 

pensamento.  

Distante dessa perspectiva que prima pela formação autônoma do homem, a 

universidade brasileira, no decorrer de sua trajetória, foi se constituindo numa estrutura formal, 

amparada por decretos e reformas que lhe imprimiram a lógica da profissionalização e “um dos 

pressupostos fundamentais, inerentes a essa lógica, é que as faculdades e a universidade devem 

sempre atender ao mercado de trabalho” 158. Assim, a questão da natureza, do sentido, da essência 

da universidade, o que a justifica como espaço privilegiado da razão, nem sequer é tocado pelos 

                                                 
157 COÊLHO, Ildeu Moreira. Ensino de graduação: a lógica de organização do currículo, p.47. 
158  COÊLHO, Ildeu Moreira. Ensino de graduação: a lógica de organização do currículo, p. 46. 
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propositores das reformas. Sem refletir sobre o que é a universidade, não há como avançar em 

nenhuma tentativa para reformá-la. Corre-se o risco de inviabilizar o processo, justamente por 

aterem-se às questões sem o fundamento que ilumina sua existência. Num momento em que se 

discutem no Brasil os caminhos da educação superior, é fundamental o questionamento acerca do 

sentido da universidade diante da idéia de formação presente nas propostas de reforma que 

pretendem direcioná-la. Na atual política de educação superior, as tentativas de reforma da 

universidade brasileira trazem, como discussão principal, a intenção de buscar soluções pontuais 

e operacionais para os problemas que a universidade apresenta sem, contudo, despertar para a 

necessidade de definição de sua natureza e sentido como instituição essencialmente acadêmica. 

O fato significativo que move essa tentativa de reforma é a orientação dos organismos 

financeiros internacionais que concebem a educação superior como importante estímulo para 

tornar real o desenvolvimento econômico e a expansão capitalista, impondo reformas aos países 

endividados. Em matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, evidencia-se esse 

direcionamento: “em troca de empréstimos de US$ 8 bilhões nos próximos quatro anos, o Banco 

Mundial apresentou novos capítulos à agenda de reformas do país”, e dentre eles: “o 

financiamento da universidade pública” (SALOMON, 2003, p. 4). 

O estudo de outros documentos indica que o Banco começou a financiar as 

instituições de ensino superior em 1963, com o objetivo de proporcionar, em larga escala, 

recursos humanos capazes de ajustar-se às novas tecnologias responsáveis pelo impulso do 

desenvolvimento econômico. 

Em documento publicado em 1995, o Banco Mundial afirma que é função do ensino 

superior: 

 

 

[...] entregar a las personas los conocimientos que se requieren para desempeñar 
cargos de responsabilidad em los sectores público y privado. Estas instituciones 
entregan nuevos conocimientos através de la investigación, sirven de medio para 
transferir, adaptar y divulgar los conocimientos que se generan em otras partes, y 
apoyan a los gobiernos y a los círculos empresariales prestándoles servicios de 
asesoría y consultoría159.  

 

 

                                                 
159  BANCO Mundial. La ensenãnza superior. Lãs lecciones derivadas de la experiência, 1995, p. 1. 
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Na visão do Banco Mundial, o crescimento econômico deve ser viabilizado para que 

a economia possa expandir-se sem fronteiras. E, para que isso se torne realidade, a população 

mundial precisa cada vez mais ser “qualificada” para atuar na realização de tal expansão. 

Compete, pois, à universidade, no entendimento de tais organismos financeiros, a formação 

adequada para o mercado de trabalho. Estratégias preconizadas pelo Banco são a realização de 

cursos de curta duração, que seriam oferecidos com o objetivo de capacitar os indivíduos para os 

serviços das empresas, os contratos de investigação para a indústria e os serviços de consultoria 

incluindo serviços comerciais e estudos econômicos para o governo e a indústria privada. Essas 

seriam formas de as instituições garantirem sua autonomia financeira, gerando receita através de 

parcerias com o setor empresarial. 

Ainda segundo determinações do Banco Mundial, existem quatro pontos 

fundamentais para a reforma da educação superior nos países em desenvolvimento: proporcionar 

incentivos para que as instituições públicas diversifiquem as fontes de financiamento, redefinir a 

função do governo no ensino superior, adotar políticas que estejam destinadas a outorgar 

prioridade aos objetivos de qualidade e igualdade e fomentar a maior diferenciação das 

instituições, incluindo o desenvolvimento e expansão das instituições privadas. 

O impacto dessas orientações na realidade brasileira faz vir à tona a reforma da 

educação superior do governo Lula que, após passar por alguns ajustes no texto, encontra-se na 

quarta versão, apresentada pelo Executivo ao Congresso Nacional por meio do PL nº. 7200/2006 

(ANDES, 2006).  

O conteúdo desse documento, intitulado de reforma universitária, traz aspectos no 

mínimo preocupantes no que diz respeito ao futuro da universidade entendida como instituição de 

natureza autônoma. Dentre tais aspectos, é necessário enfatizar que existe dentro do Parlamento 

brasileiro o nítido esforço de políticos trabalhando para que o artigo 6º da Constituição Federal, 

que define a educação como direito social, seja redefinido de modo que a educação seja 

transformada em simples serviço. 

Conforme análise do ANDES-SN, essa mudança na definição da educação no Estado 

brasileiro “visa-se à apropriação da educação como negócio que permita àqueles que a vende 

auferir lucro, preferivelmente auxiliados por acesso a recursos públicos”160. Isso implica na 

                                                 
160 ANDES/Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Análise do Projeto de Lei nº 
7200/2006 - A Educação Superior em Perigo! p. 1. 
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diluição entre o público e o privado, que há mais de uma década é preconizado pela Organização 

Mundial do Comércio advogando a idéia de que seja dado um “tratamento nacional igual a toda 

instituição que oferece um “serviço” no país, independentemente de ser ela pública ou privada, 

nacional ou estrangeira”161. 

Tem-se, assim, a minimização da função do Estado frente aos seus compromissos 

com a educação, visto que, como “serviço”, a educação passa a ser entendida como uma atraente 

fatia de mercado. Outro fato que minimiza a ação do Estado é o que diz respeito às mantenedoras 

de instituição de ensino superior, no artigo 7º do PL do Executivo: o Poder Público e um 

conjunto de outras personalidades jurídicas, incluído a pessoa física. Fica clara a intenção do 

Estado em desobrigar-se financeiramente da educação superior no país. 

Dessa forma, segundo o entendimento do ANDES-SN, o projeto de reforma 

universitária apresenta “forte cunho privatista, dispondo sobre a total desregulamentação e uma 

ainda maior fragmentação do ensino superior, sinalizando, assim, para a intensificação da brutal 

queda de qualidade que já vem sendo observada no ensino superior privado”162.  

O setor privado de orientação mercantil poderá, assim, sufocar de vez o referencial de 

qualidade duramente conquistado pelas universidades públicas devido ao forte aparato legal que 

favorece a sua expansão: PROUNI, FIES e acessos adicionais a verbas públicas. Esse aparato 

legal visa à expansão quantitativa do setor privado no intuito de oferecer maior número de vagas 

à população entre 18 e 24 anos que ainda não conseguiu entrar na universidade. Desse modo, 

corrige-se o “erro”, alegado inclusive pelo Banco Mundial, de que a despesa com o ensino 

superior público é excessiva em comparação com outros países. Portanto, o caminho para a 

expansão de vagas não pressupõe a preocupação com a qualidade do ensino e, conseqüentemente, 

mais financiamento às IFES, e sim o repasse de recursos públicos às instituições com fins 

lucrativos através do PROUNI e FIES, ou financiamento público as IES comunitárias sem fins 

lucrativos. 

Nesse contexto em que o Brasil busca ampliar o número de vagas na universidade, 

reforçando o mercado para a oferta privada de educação superior e, com isso, atrelando com mais 

vigor a educação superior à lógica do capital, via captação e utilização de recursos públicos com 

a finalidade de atender aos interesses empresariais, à política industrial e à inovação tecnológica, 

                                                 
161  MANCEBO, 2004, p. 15. 
162 ANDES/Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Análise do Projeto de Lei nº 
7200/2006. A Educação Superior em Perigo! p. 1 e 2. 
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surge no cenário nacional a contra-reforma da educação do Governo Lula, com a finalidade 

precípua de ajustar a política educacional do país às exigências dos organismos internacionais por 

meio do PDE163 – Plano de Desenvolvimento da Educação, lançado em 24 de abril de 2007 – 

constituído por uma série de decretos, projetos de lei, resoluções e portarias de caráter autoritário 

que, na verdade, dão continuidade à proposta de Reforma Universitária em andamento no 

Congresso Nacional. Isso, segundo análise do ANDES-SN, provocará na universidade pública 

sérios malefícios, entre eles “a precarização do trabalho docente e a transformação paulatina de 

universidades em instituições com um ensino cada vez mais superficial”164. 

A contra-reforma do governo recai de maneira decisiva na proposta de mudar 

substancialmente a formação acadêmica atual, visando a uma aprovação em massa nos cursos 

oferecidos, bem como a expansão e o acesso ao ensino superior público. 

No intuito de realizar essas metas por meio do PDE, a Presidência da República 

baixou o Decreto Nº 6.096, de 24 de Abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Esse decreto é uma ofensiva do 

governo para impor, na prática, sua política de desmonte da universidade pública. Em linhas 

gerais, significa a implantação autoritária da Reforma Universitária (PL 7200/2006), cuja 

inspiração reside nas orientações dos organismos internacionais que postulam a educação como 

novo nicho do e para o mercado capitalista. 

De acordo com Guimarães, antecipando-se à discussão e à elaboração do Programa 

REUNI pela equipe do governo, surge, em meados de 2006, por iniciativa da UFBA, uma 

proposta de “transformação radical da atual arquitetura acadêmica da Universidade pública 

brasileira” denominada de Universidade Nova165.  

Na pessoa do então Reitor, Professor Naomar de Almeida Filho, essa nova proposta 

ganhou terreno por meio da realização de palestras em várias Universidades Federais no país. A 

grande tônica da proposta em questão centra-se na construção de uma nova arquitetura curricular 

como uma das prioridades no processo de reestruturar a universidade, tornando-a compatível ao 

                                                 
163  De acordo com Lima (2008, p. 69), “o PDE [...] está articulado a um conjunto de ações presentes no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC 2007-2010), lançado em janeiro de 2007. Ambos, PDE e PAC, expressam o 
projeto político-econômico do governo Lula da Silva: um ‘Brasil eqüitativo, sustentável e competitivo’, em absoluta 
consonância com as políticas do Banco Mundial para o país”.  
164 ANDES/ Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. PDE – o plano de desestruturação 
da educação superior, 2007, p. 8. 
165  Cf. GUIMARÃES, 2008, p. 43. 
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Modelo Unificado Europeu166. E, para tanto, a Universidade Nova propõe, no âmbito da estrutura 

acadêmica, instituir uma formação organizada em três ciclos distintos: o primeiro denomina-se BI 

(Bacharelados Interdisciplinares) e divide-se em quatro grandes áreas do conhecimento: Artes, 

Humanidades, Ciências e Tecnologia e visa, sobretudo, a uma formação geral, com duração de 

dois a três anos, sendo pré-requisito para atingir os ciclos seguintes; o segundo contempla a 

formação profissional que poderá recair em licenciaturas ou carreiras específicas; o terceiro 

destina-se à formação propriamente acadêmica em nível de mestrado e doutorado.   

Essa formação em ciclos representa, no entendimento do proponente, “uma 

alternativa avançada de estudos superiores”, pois será expedido um diploma ao candidato que 

concluir com aproveitamento o BI. Esse diploma confere ao egresso o título de “bacharel em área 

geral de conhecimento que lhe dará maior flexibilidade no acesso ao mundo do trabalho” 167. 

Proposta nesses moldes, a Universidade Nova fragmenta a formação acadêmica com o claro 

objetivo de formar mão-de-obra barata para o mercado de trabalho, institui o diplomado 

funcional que com dois ou três anos de formação universitária estaria adequado às necessidades 

imediatas do mercado de trabalho, podendo ou não dar prosseguimento à sua trajetória formativa. 

Para essa formação em ciclos de progressão, a Universidade Nova propõe outras 

modalidades de processo seletivo, sendo que, para o ingresso nos BI`s, poderá entrar em vigor a 

avaliação do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, com os devidos ajustes à proposta em 

questão. Após a conclusão desse primeiro ciclo, a prioridade de matrícula nos ciclos seguintes 

será conforme o desempenho do aluno, num processo seletivo interno. 

Quanto à formação profissional voltada para a docência, a proposta prevê um período 

de um ou dois anos conforme a área de conhecimento escolhida. Isso significa que haverá uma 

redução na formação específica para a licenciatura que atualmente pelas Diretrizes Curriculares é 

de no mínimo três anos. Após vencer os dois primeiros ciclos com alto rendimento e destaque, o 

                                                 
166  A justificativa para tão ambicioso objetivo recai na imperiosa necessidade de o Estado brasileiro ajustar-se ao 
novo modelo universitário mundial resultante da Declaração de Bolonha. Esse acordo, assinado em 1999 pelos países 
membros da União Européia, originou o chamado Processo de Bolonha. Contudo, conforme análise de Tonegutti e 
Martinez, o bacharelado proposto pela Universidade Nova não é compatível “com o modelo unificado de 
bacharelado decorrente do processo de Bolonha. Neste, em virtude das necessidades decorrentes da implantação da 
Comunidade Européia, o que se objetiva é compatibilizar a formação profissional, entre os vários países, pela 
adequação do desenho curricular, que variava bastante, de país para país. O novo desenho proposto é o da graduação 
em três ou quatro anos (medidos em unidade de crédito acadêmico unificado), que pode ser seguida de mestrado de 
dois anos e doutorado de três anos. O curso de graduação continua focado na formação profissional. A formação 
geral, na Comunidade Européia, é complementada no ensino médio que, na maioria daqueles países, é em tempo 
integral” (TONEGUTTI; MARTINEZ, 2008, p. 55). 
167  ALMEIDA FILHO, 2007, p.5. 
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aluno será promovido a um programa de pós-graduação, o que envolve um processo interno 

acirrado e a busca por excepcional talento e competência.  

Ao analisar essa proposta de reestruturação curricular na universidade pública 

brasileira, percebe-se que, na verdade, trata-se de um ajuste ao modelo de formação preconizado 

pelo Banco Mundial, o FMI e a OCDE, o que, na afirmação de Guimarães (2008), constitui a 

universidade funcional, a universidade que estabelece “seu vínculo direto ao modus operandi de 

qualquer empresa capitalista” 168. Em outras palavras, a universidade é requisitada a oferecer uma 

formação que atenda às necessidades de sobrevivência e trabalho do indivíduo e, ao mesmo 

tempo, ofereça aos interesses do capital pessoas “qualificadas” para atuar nas diversas áreas do 

mercado de trabalho, promovendo o que os defensores da política neoliberal denominam de 

“inclusão social”. 

Nesse contexto e nessa lógica produtiva em que somente o lucro é visado, obterá 

sucesso quem conseguir adequar-se às regras, traduzindo eficiência em lucratividade por meio do 

acesso. “As tecnologias [que] são reinventadas a todo instante, deixando à margem todo aquele 

que não consegue traduzir, com rapidez, o investimento em capital financeiro” 169 que precisa 

ampliar-se, por meio de produtos e serviços inovadores, criativos e descartáveis, com tempo de 

uso reduzido e definido pelo lançamento do modelo mais moderno e atual. E, para isso, faz-se 

necessário “formar” pessoas que tornem esse objetivo palpável a todo custo por meio da invenção 

de produtos e do consumo desenfreados.   

Segundo Guimarães (2008), essa lógica perversa de formação traz dois equívocos 

fundamentais: 

 

 

O primeiro diz respeito ao entendimento de que essa instituição – criada na 
Europa Medieval, na passagem do século XII para o XIII, e que, desde o seu 
início, no Brasil foi reduzida a uma reunião de escolas de formação profissional 
– teria como finalidade, primeira e praticamente a única, formar para o mercado 
de trabalho. O segundo, decorrente do primeiro, é acreditar que a universidade 
para todos poderá promover o que chamam de inclusão social e, portanto, mais 
emprego e salários mais altos. Desejar que a universidade seja mais eficiente, 
formando, por exemplo, jovens mais críticos capazes de atender às novas 
demandas, não representa mudança de natureza, mas de procura pela eficácia na 
utilização dos parcos recursos existentes. Propostas nessa linha têm sido 

                                                 
168 GUIMARÃES, 2008, p.46. 
169 Ibid., p.46. 
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absorvidas, sobretudo pelos órgãos oficiais, que as transformam rapidamente em 
decreto170.                                                                                                        

 

 

É notória a intrínseca relação entre o Projeto Universidade Nova e o Decreto 

Presidencial que institui o Programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das 

universidades federais, denominado REUNI. Simpático ao Projeto Universidade Nova, que 

promove a ampliação do número de vagas para os estudantes sem elevar os gastos com o 

financiamento da educação, o governo propõe a revisão da atual estrutura acadêmica das IFES 

com a criação dos ciclos de progressão, e usa de um instrumento impositivo, um decreto para 

instituir o modelo de universidade subserviente ao mercado. Vejamos então qual é a idéia de 

formação presente no Programa REUNI. 

O Programa REUNI, em seu Artigo 1º, estabelece como objetivo central “criar 

condições para a ampliação do acesso à educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais”171. O governo usa como justificativa para a implantação do Programa o argumento de 

que o gasto com o ensino superior público é aviltante e, em contrapartida, atende, em virtude do 

modelo atual baseado na indissocialbilidade entre ensino, pesquisa e extensão, um pequeno 

número de jovens entre 18 e 24 anos. 

Com essa justificativa e apesar de não adotar um modelo único para as IFES, o 

REUNI ajusta-se ao Projeto Universidade Nova com sua estrutura curricular fragmentada por 

meio dos ciclos e com amplo acesso de ingresso na graduação. O Projeto da UFBA torna-se, nas 

“entrelinhas”, a proposta do governo para a plena efetivação do decreto em questão. Nesse 

sentido, vale ressaltar os pontos de convergência entre o REUNI e a proposta da Universidade 

Nova por meio do artigo 2º, incisos de I a IV das diretrizes do decreto:  

 

 

I – redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas 
de ingresso, especialmente no período noturno; 
II – ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

                                                 
170  GUIMARÃES, 2008, p. 46 e 47. 
171 BRASIL, 2007, p. 201. 



 76

formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes 
entre instituições, cursos e programas de educação superior; 
III – revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação 
e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante 
elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada172. 
 

 

Na visão do ANDES-SN, o REUNI e o Projeto Universidade Nova promovem a 

expansão sem a preocupação com a qualidade da formação. Apesar de uma expansão com 

qualidade supor o aumento proporcional de financiamento, o decreto não prevê novos recursos às 

IFES, mas sim uma simples redistribuição dos recursos já existentes, condicionados ao 

cumprimento das etapas previstas no plano.  

Para o Sindicato Nacional, no intuito de instituir um novo modelo de IES, o REUNI 

adota duas metas pétreas: a primeira diz respeito ao “aumento de quase 100% do número de 

alunos por professor na graduação, atingindo a média de 18 alunos por docente”; e a segunda 

refere-se à “ampliação da taxa de conclusão nos cursos de graduação para 90% em média” 173. 

Assim, o aumento na proporção de alunos por professor e a certificação em larga escala 

resultarão numa formação reducionista, instrumental, pragmática e, sobretudo, irresponsável, pois 

não visa à formação autônoma ao aluno, mas consolida o modelo de universidade de ensino em 

detrimento da pesquisa e extensão, princípios fundamentais da instituição universitária. Ainda 

impõe aos docentes uma sobrecarga de trabalho, instituindo como prática “aceitável” a aprovação 

automática. 

Nessa nova estrutura do ensino superior, fica clara a intenção do governo de 

consolidar o ensino das grandes universidades, isto é, as “mais antigas e com pós-graduação bem 

avaliada pela Capes [...], as que já têm doutorados consolidados e que podem continuar sendo 

universidades na verdadeira acepção do termo” 174, em detrimento das demais, que ficarão a 

partir da adesão ao REUNI/Universidade Nova, restritas à condição de simples centros 

universitários. Instalar-se-á no ensino superior brasileiro com a efetiva adesão ao Programa, os 

chamados “escolões universitários”, com a finalidade de atender os jovens de classe baixa que 

                                                 
172   BRASIL, 2007, p.202. 
173  ANDES/ Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. PDE – o plano de desestruturação 
da educação superior, 2007, p. 13. 
174  Ibid., p.19. 
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anseiam por uma formação na universidade e que, no entanto, só encontrarão uma formação 

técnica no intuito de atender os anseios do mercado capitalista.  

Estas transformações propostas pelo Programa promovem uma conformação ao que, 

desde o início, se constituiu como ensino superior no país: promover a formação que se ajusta aos 

desígnios da profissionalização como forma de atender ao mercado de trabalho. Em termos 

gerais, a universidade perde o que tem de mais característico de sua essência, a autonomia. Perde 

sua liberdade institucional, a capacidade de se autogovernar, criar suas regras e leis de maneira 

democrática e conforme critérios peculiares da natureza acadêmica, opostos aos preceitos do 

mercado, e passa a ser regida pelas mesmas regras e preceitos da administração das empresas, a 

operar na lógica da eficiência e da geração de receitas como forma de se auto-financiar.  

Conforme Chauí (2001), o conceito de autonomia, presente na reforma do ensino 

superior brasileiro, institui o 

 

 

gerenciamento empresarial da instituição para que cumpra metas, objetivos e 
indicadores definidos pelo Estado e tenha independência para fazer outros 
contratos com empresas privadas. Seu sentido institucional, sociopolítico, foi 
devorado pelo sentido administrativo e instrumental das leis que regem o 
mercado. Em suma, a autonomia passou a significar uma capacidade operacional 
de gestão de recursos públicos e privados, e não mais o modo de inserção da 
instituição universitária num sistema nacional de educação e pesquisa nem sua 
forma de relação com a sociedade e o Estado175. 
 

 

Esse novo sentido do termo autonomia no ensino superior brasileiro dá continuidade 

ao já consolidado ensino com a única finalidade de promover a profissionalização do aluno, o que 

se realiza somente em certo sentido, visto que o mercado é instável e as profissões que hoje são 

requisitadas por ele amanhã poderão não mais existir. Tem-se, assim, a busca por privilegiar a 

formação heterônoma na universidade. 

Empobrecida na sua finalidade e essência, e comprometida com “o mundo da 

produção, dos serviços e do consumo”, a universidade  

 

 

                                                 
175  CHAUÍ, 2001, p. 204 e 205. 
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se nega como instituição acadêmica e se transforma em organização que 
transmite saberes instituídos, em supermercado do conhecimento, que oferece 
aos alunos saberes reduzidos a informações e banalizados, estereótipos, 
preconceitos, repetição do já dito e do já feito, produtos, disciplinas, conteúdos 
curriculares, como se fossem certezas de uma nova religião, verdades prontas e 
acabadas, resultados alcançados, pontos de chegada, enfim, imposição de 
esquemas de poder, de formas de ação e de reação176. 

                                                                                                                                                            

 

Nessa concepção, não há espaço para a formação autônoma do aluno. O processo que 

leva ao desenvolvimento da autonomia pressupõe outro percurso, a formação do homem por 

inteiro em que não apenas o aspecto técnico e profissional é suscitado, mas, sobretudo, a 

capacidade de interrogar sobre a realidade, compreendê-la e poder superá-la por meio do cultivo 

da razão e do interesse ímpar em desenvolver e elevar a virtude no homem. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
176  COÊLHO, 2006, p. 45. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Parti do conceito grego de formação para demonstrar como se deu a constituição da 

Paideía platônica em oposição à paideía sofística. Evidenciei que a formação idealizada por 

Platão constitui-se num patamar diferente e oposto a essa lógica que visa ao treinamento da 

mente e à operacionalização de coisas e objetos. Enquanto esta promove o controle e a 

determinação do saber e fazer humanos pelo simples cultivo da destreza em operar algo com 

eficiência, a outra permite ao homem o cultivo e o aprimoramento de sua capacidade intelectual e 

o lança ao mundo dos valores espirituais que tem na Idéia do Bem sua finalidade primeira.  

Nesse ideal de formação universal e humanizadora, a educação, como formação 

humana, deve, conforme Coelho (1994), privilegiar a razão em detrimento do saber reduzido a 

receitas prontas a serem distribuídas e consumidas por todos. Mais do que formar técnicos e 

especialistas de toda ordem, torna-se imperativo formar seres humanos comprometidos em 

melhorar a sociedade em que vivem e atuam e que, acima de tudo, saibam interrogar o poder 

constituído para torná-lo mais servo do que senhor dos processos que constituem a vida em 

sociedade. 

Segundo este autor, na perspectiva da formação para o mercado de trabalho existe a 

extrema preocupação com a preparação técnica. A quantidade e a novidade da informação têm 

mais valor que a qualidade dos processos em que o saber é servido aos alunos para que estes só 

precisem assimilá-lo. Isenta do rigor, do pensamento, da reflexão e da dúvida, próprios do ato de 

constituição do saber, a formação não passa de instrumentalização, socialização do que já foi 

instituído como verdade absoluta. Tocar na questão da qualidade do ensino “é enfrentar 

teoricamente a questão da universidade”. É, sobretudo, refletir sobre como tem sido pensado e 

executado seus projetos de formação e de que maneira eles contribuem decisivamente para a 

“formação dos alunos como cidadãos, homens livres e responsáveis e como profissionais capazes 

de pensar e equacionar os problemas fundamentais em cada área, definindo-lhe as soluções 

adequadas”177. 

Portanto, não se trata de oferecer uma formação que privilegie a dimensão técnica e 

instrumental de um dado saber, como se somente isso fosse o fundamental na e para a formação 

                                                 
177 Cf. COÊLHO, Ildeu Moreira. A importância da sala de aula para uma formação de qualidade, 1994, p.2. 
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do aluno na universidade. Formar homens não se restringe a profissionalizá-los, é, acima de tudo, 

tarefa árdua que pressupõe a interrogação do sentido, a natureza e a finalidade da formação, da 

educação, da cultura, da universidade e do saber na sociedade atual. Assim, exige-se cuidado, 

confiança, liberdade, sabedoria, criticidade, autonomia e comprometimento com a construção e a 

modificação do real. Atitudes que só poderão ser desenvolvidas num espaço que prima pela 

construção de uma formação no sentido de totalidade, cuja conquista se dá entre mestre e aluno 

na relação cotidiana de busca e construção do saber com vistas à autonomia.  

A Paideía grega se constituiu há dois mil e quatrocentos anos atrás como a 

possibilidade concreta de uma formação comprometida com a dimensão ética, espiritual, 

intelectual, política, pública e, sobretudo, autônoma. O povo grego compreendeu que a formação 

do homem precisa necessariamente voltar-se para a dimensão do que se constitui na esfera da 

vida pública para a cultura, a construção da cidadania, enfim para sua existência como homem 

racional e autônomo. 

 Tal formação se concretiza, de fato, no plano do instituinte, no sentido de que o saber 

não é algo acabado e definitivo, mas em construção permanente, pelo qual o homem busca 

conhecer a realidade inteligível, transcendente, pelo exercício do pensamento, da construção 

teórica, da compreensão dos conceitos fundamentais, enfim da razão. 

Sem cultivar essa perspectiva de formação autônoma não há a menor possibilidade de 

a formação universitária realizar sua verdadeira idéia e natureza. Todos os humanos, 

indistintamente, merecem uma formação que privilegie o ser. Nossa sociedade, imbuída do 

desejo de possuir bens, riquezas e poder, tem se distanciado do que realmente é significativo para 

a formação do homem em qualquer tempo, lugar e circunstância, a busca de fazer do indivíduo 

um cidadão, um humano, na verdadeira acepção do termo, indivíduo cujo conhecimento e saber 

são alcançados com o trabalho cotidiano de pensar os conceitos, as teorias, as idéias 

fundamentais que, bem analisadas, podem tornar-se fonte de novas idéias, novas relações de 

convivência em sociedade.  

Como a natureza humana, conforme Platão, não muda na sua essência, o homem é, 

por natureza, um ser que só se realiza como tal quando consegue cultivar em si mesmo os valores 

que o tornam melhor e o mais perfeito possível. Nesse sentido, o ideário de formação atual tem se 

colocado contrário às necessidades inerentes à natureza humana ao menosprezar o cultivo da 

liberdade de pensamento e dos valores ético; a busca da essência presente em todas as realidades 
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existentes não se contentado com a simples aparência de verdade; a reflexão e a crítica como 

possibilidade de explicar a realidade e seus dilemas; e a busca do sentido e da gênese do saber, do 

mundo das idéias e das teorias com vistas à formação autônoma. 

E, nessa perspectiva da busca da essência, do que constitui a natureza de uma 

determinada realidade, o que a faz ser ela mesma, pode-se buscar compreender a essência da 

instituição universitária.  

Assim, podemos afirmar que, por ser uma instituição essencialmente formadora e ter 

como finalidade primeira a busca e a pesquisa da verdade sem nenhuma limitação, a universidade 

não tem por natureza o compromisso com o conhecimento heterônomo, utilitário e pragmático, 

não é por essência uma organização ou empresa. O modo como a universidade hoje se estrutura 

não corresponde, pois, à sua essência. 

Nesse sentido, compreende-se, a partir deste estudo, que a universidade hoje não está 

voltada para a realização da sua Idéia verdadeira, ser local por excelência do saber, da reflexão, 

da elaboração de conceitos e teorias com a finalidade de promover o conhecimento e a melhoria 

das formas de existência da humanidade. Ao contrário, percebe-se que, atualmente, ela tem 

estado quase que exclusivamente a serviço do poder econômico, cuja finalidade precípua e 

basicamente única é promover o ter, em detrimento do ser numa dimensão plenamente autônoma.  

A universidade, como instituição acadêmica e local privilegiado de formação, deve, 

portanto, buscar resgatar sua autonomia perante o poder instituído e a sociedade que a legitima. 

E, nesse sentido, posicionar-se quanto à sua verdadeira finalidade, ser casa do saber, ambiente de 

construção e propagação do saber em prol do desenvolvimento de todos os que compõem a vida 

social e coletiva da nação.  
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